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 ةمدقملا

 نمو انسفنآ رورش نم هللاب ذوعنو «هیدهتسنو هنیعتسنو هدمحن «هلل دمحلا نإ
 الأ دهشنو .هل یداه الف للضی نمو «هل لضم الف هللا هدهی نم .انلامعآ تائیس

 .هلوسرو هدبع مشی ادمحم نآو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 امنيب» :هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج دقف «دعبو

 بايثلا ضايب ديدش لجر انيلع علط ذإ موي تاذ ميم هللا لوسر دنع سولج نحن
 ىلإ سلج ىتح «دحآ انم هفرعي الو «رفسلا رثأ هيلع ىر ال «رعشلا داوس ديدش

 «دمحم ای :لاقو ءهیلخف ىلع هبفک عضوو هيتبكر ىلإ هيتبكر دنسأف مشيط ىبللا

 نأو هللا الإ هلإ الآ دهشت نآ مالسولا : مسی مي هللا لوسر لاقف .مالسإلا نع ىنربحآ

 نإ تيبلا جحتو ناضمر موصتو ةاكزلا ىتؤتو ةالصلا ميقتو هللا لوسر ادمحم

 نع ینربخآ :لاق .هقدصيو هلاسي هل انبجعف .تقدص :لاق .اليبس هيلإ تعطتسا
 هريخ ردقلاب نمؤتو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ :لاق .ناميإلا
 هارت كنآك هللا دبعت نأ :لاق .ناسحإلا نع ىنربخأف :لاق .تقدص :لاق .هرشو

 .ملسم هجرخآ .ثيدحلا .٠ .كاري هنإف هارت نكت مل نإف

 اههجو ىلع اهب موقيل اهملعي نأ ملسم لك ىلع نيعتي ىتلا نيدلا قئاقح نم كلت

 ىلع فرعتتل قئاقحلا هذه ملعتت لايجأ دعب نيملسملا نم لايجأ لازت امو . حيحصلا

 نجلا تفلح امو: هناحبس لئاقلا وهو ءالعو لج هللا ةدابعل ةحيحصلا ةقيرطلا

 .() نودبعيل الإ سنإلاو

 مايق ىلإ مع هللا لوسر ىلع تلزنآ ذدم ريغتت ال ةتباث مالسإلا یئاقحو

 ةمألا ءاملع نكلو < ا ميم هلوسر ةنسو «لزاملا هللا باتك وه اهيف عجرملا «ةعاسلا

 )١( :تايراذلا ةروس ٥ .



 امو ليج لك هشيعي ىذلا عقاولا لالخ نم ريسفتلاو حرشلاب اهنولوانتي ليج لک یف
 یف لظت یکل «كولسلا وأ ميفلا ىف فارحنا نم هيف تح امو «لزاون نم هيف دج

 .فارحنا الو شبغ اهیرتعی ال اهتماقتساو اهحوضو ىلع اھلک لایجٴأالا سح

 ءهنيد قثاقح ىلع فرعتلا ىلإ لايجألا جوحأ نم وهل هيف شيعن ىذلا انليج نإو
 لوسر اهنع ربخأ ىتلا ةبرغلا كلت «هلهأ بولق ىف مالسإلاب تملأ ىتلا ةبرغلا بسب
 ءابيرغ مالسإلا أدب» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف - هبر هيلإ ىحوأ اب - مع هللا

 .)«ءابرغلل یبوطف «ادب امک ابیرغ دوعیسو

 ثيدحلا ىف ةروكذملا نالا زئاكر لوانتي ئراقلا ىدي نيب ىذلا باتكلا اذهو

 هريخ ردقلاو رحآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نامبإلا ىهو ءاًمنآ هيلإ راشلا

 .هرشو

 ةلص دقعأ نآو «ةفاطلا ردق ةطسبم هترابع نوكت نأ باتكلا اذه ىف تيعار دقو |

 .نيدلا قئاقح هنم ىقتسن ىذلا لوألا عجرملا هللا باتك نيبو ئراقلا نيب ةقيثو

 لربي اب نيرسفم نيحورشم «هللا باعك نم نيليلد وآ ًاليلد ةلاسم لك ىف رکذاأف
 نأ ئراقلل كرتأ هللا باتك نم ىرخأ اصوصن دروأ مث ءامهنم ةجرختسلملا ةلالدلا

 صوصتلا نم هل تمدمق ام ءوض ىلع اهلالد جرختسيل ‹هسفلب اهربدتیو اهالمتپ

 عم ربادتلاب اًترمآ دقف ءاهتوالت دنع هللا تایآ ربدشی نآ ئراقلا دوعتیل ‹«ةحورشملا

 هيف اودجوأ هللا رع دنع نم ناك وو نرل نورد القأ] :ىلاعت لاق .ةوالتل

 رک تیلو هتایآ اوربدیل كرابم كي هانلزنأ باك ل : یلاعت لاقو 0 اریثک افالخا

 . ي باّبْلألا اولو

 اذه فيلات نم هيلإ تدصق امن ءىش ىلإ تقفو دق نوكأ نأ وجرأف «دعبو

 . 2( بين بلو تلك هيلع هلاب لإ يقين امو . .باتڪل
 بطق دمحم

 A1. :ءاسللا ةروس (۲) .ملسم هجرحا (۱)

 ۸۸ :دوه ةروس )٤( ۹ ص ةروس (۳)

٦ 



 لوألا بابلا

 ىلاعتەسللابناميإلا
 .ةيمالسالا ةديقعلا لوصأ

 .ةرطفلاو نيدلا ٠

 .ةيرشبلا سضتلا ةياده ىف نآرقلا ةةقيرط ٠

 .ةدشلا تقو ةرططلابزوكرملا ناميإلا ظقيت ٠

 .نيلطبملا ىواعد ىلع درلا یلوتی نآرقلا ه
 .ناميإالا تيبثتە

 .هللا ةعيرش ميكجت ٠

 .هتاطصو هللا ءامسأب ناميألا ٠

 .ديحوتلاو ناميإلا نع فارحنالا ه
 .هراخآو هعفاودو هبابسأ كرشلا ٠

 .رصاحملا ةيرشبلا عقاو ىف هراثآو داحلالا٠





 لوألا بابلا

 هللابناميإلا
 هجوتلا ىأ «هلهأو كرشلا نم صولخلاو هلل هجولا مالسإ وه ماعلا هانعب مالسإلا

 :NY ییا کوز م لو یم و الو هک

 ميهار ةَلم عنا نسحم وهو هلل ةهجَو ملم نم انيد نسحأ نمو :لوقیو
 :NYo]. سلا اليخ میرن لا حفار اغییح

 نحو هيف ف بمصلار هلك نركلا اذه قلاخو هناحېس تلاع وه هنآ اچ ہلاک رشا

 . مهقلاخو مهبرل قلخلا ةيدوبع ىضتقم كلذك وهو «قلخلا ىلع هللا قح وهف

 ‹ مط دمحم ىلإ هدعب نم نويبنلاو حونو مدآ هيلع ناك ىذلا وه مالسإلا اذهو
 هيلع ناكو ؛ةيعرفلا ماكحّألا ىف عئارشلا تفلتحخا نإو ادحاو داقتعالا ناك ثيح

 را لوم ایم ایئاا علا نہ لک ادک

 الإ میهآریز هلم نع بغرب نمو :مالسلا هيلع ميهاربإ نع ميركلا نآرقلا ىف
 هَل لاق د ج نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف هل زو ا یل هتف دنر نس یت

 OY ° :ةرقبلا] (نيملاعلا برل تْمَلسَأ لاق ملسأ هبر

 دعاوقلا مي ميهاربإ عقرب ذإو ل: مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ ناسل ىلع ءاجو

 نیملسم اناعجاو ایر ® ت9 ميلعلا عيمسلا تن كإ إ اثم لبقت انبر ليعامسإو تيا نم
 ¢ ميحأرلا بارلا تنأ كن اتيلَع بثو اتكسانم انرأو كل ةملسم ةمأ اير نمو كأ
 ۱١۸[. ء1۱۲۷ :ةرقبلا]



 نويبنلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروثلا ارن اإ :ةراوتلا نع هللا لوقيو
 :é]. ةدئالا] & اوداه نيل اوملسأ نيدلا

 هيل لاق ذإ تملا بوقعي رضح ذإ ءادَهش منك مآ :هینبو بوقعی نع لوقیو

 اهّلإ قاحسإو ليعاًمّسإو ميهاربإ كئابآ هلإو كهّلإ دبعن دبعت اوافق يدب نم نودبعت ام
 :rr]. ةرقبلا] ( كوملسم هل نحو ادحاو

 نم يعملعو كلملا نم يعين دق بر: مالسلا هيلع فسوي ناسل ىلع ءاجو

 املس يفوت ةرخآلاو ايلا يف يلو تنأ ضرألاو تاّومّسلا رطاف ثيداحألا ِليِوأت

 1۰١[. :فسوي] (نحلاصلاب يشحلأو

 نم هلسرو هللاب نينمؤملا نيدو اعيمج ءايبنألا نيد وه ماعلا ىنعملا اذهب مالسإلاف
 .اهيلع نمو ضرالا هللا ثري یتح مدآ ندل

 سابو ؛ةملسملا مالال مساب اهتصخف الم دمحم ةّمأ ىلع لضفت هللا كلو

 مكيلع لعج امو مكابتجا وه هداهج قح هللا يف اودهاجو لب : ىلاعت لاق ء«نيملسملا»

 نوکيل اده يفو لبق و نم نيملسملا مكامس وه ميهارب] مكيبآ لم جرح نم نیلا يف
 ةاَكرلا اوتآو ةالصلا اوميقأًق سالا ىلع ءادهش اونوكتو مكيلع اديهش لوسرلا

 .[۷۸: جحلا] (ريصللا معنو ىلوملا معنف مكالوم وه هللاب اومصتعاو

 ىتح لبق نم ةمأ ىأ ىف ققحت ام رثكأب ةمألا هذه ىف مالسإلا ىنعم ققحت دقو

 نورمأت سائال تجرخأ ةمأ ريخ متد ل :هناح بس هلوقب هللا اهفصي نآ تقحستسا
 .]1- :نارمع لآ] 4 ٍركنملا نع نوهنتو فورعملاب

 ىتلاو ةيماسلا ةلزاملا هله ىلإ اهتعفر ىتلا ةمألا هذه ةديقع ىف رظننلف نآلاو

 نوكث نأو «ةملسملا مالا اهمسا نوكي نأب ؛ینابرلا میرکتلا اذه اهیلع تّقحعسا

 . ساتل تجرخأ هما ريخ
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 ةيمالسالا ةديقعلا لوصأ

 رثأ هيلع ىري ال ءرعشلا داوس ديدش «بايثلا ضايب ديدش لجر انيلع علط ذإ «موي
 «هيتبكر ىلإ هيتبكر دنسأف مي ىبنلا ىلإ سلج ىتح «دحأ انم هفرعي الو ءرفسلا
 نآ مالسإلا» :لاق «مالسإلا نع ینربخآ !ادمحيم اي :لاقو « هيذځف ىلع هیفک عضوو

 «ةاكزلا ىثؤتو ءةالصلا ميقتو ءهللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نآ دهشت

 : هل انبجعف .تقدص :لاق .«أاليبس هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحتو «ناضمر موصتو
 ‹هتکئالمو «هللاب نمۇت نأ نايل :لاق .ناإلا نع یئربخأف :لاق !هقدصیو هلأسي

 :لاق . تقدص :لاق .(هرشو هریحخ ردقلاب نەۋتو ءرحلآلا مويلاو «هلسرو ‹«هبتکو

 .«كاري هنإف هارت نكت مل نإف «هارت كنأك هللا دبعت نأ» :لاق .ناسحإلا نع ىنربحأ
 :لاق .«لئاسلا نم ملعأب اهنع لوئسملا ام» :لاق .ةعاسلا نع ىنربخأف :لاق
 ءاعر ةلاعلا ةارعلا ةاملا ىرت نآو ءاهتبر ةمألا دلت نأ» :لاق .اهترامأ نع ىنربحأف
 . «نايثبلا یف نولواطتي ءاشلا

 : تلق «؟لئاّسلا نم ىردتآ !رمعاي» :ىل لاق مث ءايلم تشبلف قلطنا مث :لاق
 .«ہکنید مکمٌلعی مکاتآ لیربج هنإف» :لاق . ملعآ هلوسرو هللا

 .ةيمالسإلا ةديقعلل ةنس الوصأ كانه نأ ثيدحلا اذه نم نيبتيف

 .هللاب ناإلا - ١

 .ةكئالملاب نامالا - ۲

 .لسرلاب نامإلا - ٤
 .رخآلا مويلاب نالا  ه

 .ردقلاو ءاضقلاب نالا - ٦

 هذهل ازجوم ًاضرع ضرعن انكلو .بابلا اذه ىف انشیدح عوضوم وه هللاب نامیلاو
 :اهنم لك نم دوصقملا نيبتن ىكل ةتسلا لوصألا

 .ملسم هاور (۱)
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 ةيهولألا یف هتینادحوپو یلاعتو هناحېس هدرجوب نالا یلعی هللاب نایإلاف )۱)

 هفصو وأ «ميركلا نآرقلا ىف هست اهب فصو ىلا تافصلاو ءامسألاو ةيبوبرلاو

 . می هلوسر اهب

 هللا قلخ نم لح مهنأبو «مهدوجوپ نايإلا نمضتي ةكئالملاب ناميإلاو )۲(

 هللا نوصعي الو ءاراهنو اليل هتدابع نع نورتفي الو «یلاعتو هناحبس هنودبعی

 یف اهنودؤي مهو اهب هللا مهفلک ًالامعأ مهل نآو .نورمؤي ام نولعفيو مهرمآ ام
 اهنيب نمو «هئايبنأو هللا لسر ىلع ىحولاب لزنتلا اهنيب نمو «هلل ةلماك ةعاط

 ةنينأمطلاب نينمؤملا بولق ىلع لرزاتلا اهنيب نمو «اهليجستو رشبلا لامعأ ةباتك

 .خلإ . .ىرشبلاو

 نم هلسر ىلع هللا لزنآ ام لكب نامبإلا نمضي ةيوامسلا بتكلاب ناهإلاو (۳)
 دق اهلك ةقباسلا ةيوامسلا بتكلا تناك إو «ميركلا نآرقلا اهيف اب بتكلا

 ركذلا انلزن نحن اإ : : هناحبس لاقو هللا هظفح هدحو میرکلا نآرقلا الإ تفرح

 ]4: رجملا] ( ةرظفاحأ هلو

 السر ةيرشبلا ىلإ لسرأ ىلاعتو هناحبس هللا ناب نامبإلا ىضتقي لسرلاب ناهإلاو )٤(

۱۲ 

 مآ نم مهنمو ءنآرقلا ىف مو دمحم هيي ىلع هللا هصق نم مهنم ‹ نیددعتم

 نم نييبلاو حوت ىلإ انيحوأ امك كلا اتيحوأ اإ : یلاعت لاق امک هيلع هصصقی

 يسيعو طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهآرْبإ ىلإ اتيَحوأو هدب

 مهانصصق دق السرو ٩٥ اروبز دوواد انیتآر نامیلسو نوراهو سنویو بوبأو

 ( اًميلكت سرم هللا ملکو كيل مه ص قت ملالّسْرو لبق نم كع
 ۱١٤[. ۹۳: ءاسنلا]

 .مهوردنيو سائلا اورشبي نأ مهلا هللا ىحوأ دق اًعيمج لسرلا ءالؤه نأو
 «هلسرو هللا ىصع نم راثلاب مهورذنيو «هلسرو هللا عاطا ن ةئجلاب مهورشبي

 نوکب العل نیرذعو نیرشبم السر : نيتقباسلا نيتيآلا دعب ىلاعت لاق امك

 ٥ : ءاسلا] 4 اميكح ازيزع هللا ناكو لسرلا دعب ةجح هللا ىلع ساتل

 «سانلل اهغيلبتب اورمأو هللا دنع نم اهوقلت ةدحاو ةملكب اوءاج اًعيمج مهنأو
 م هللا اودبعا  كيرش نود هدحو هتدابعب رمالاو ء(هللا الإ هلإ ٍال) ةملك ىهو

 :٠۹[. فارعألا]  هریغ هَل نم مل



 ساثلا ثعبي هللا نآو «توملا دعب ثعبلاب ناميإلا هانعم رخآلا مويلاب نامإلاو )١(

 مث ايندلا ىف هولعف ءىش لک ىلع مهبساحیو «هيلإ مهرشحيو ةمايقلا موي اعيمج

 ارش ةرَذ لاقفم لمعي نمو © هرب ارح ةرَذ لاقثم لمعي نمف :هب هب مهيزجپ

 A]. »¥ : ةلزلزلا] ( هري

 ثعبلا نع ثيدحلاو نآرقلا ىف ءاج ام لكو رانلاو ةنجلاب ناميإلا لمشي امك

 .ءازحلاو باسحلاو رشحلاو

 وأ ريخ نم ناسنوال ثدحي ام لك نأب نالا ىضتقي ردقلاو ءاضقلاب ناهإلاو )٩(

 .ردقلاو ءاضقلا هب ىرجي اميف ىهلإلا لدعلاب نايإلا ىضتقي امك ء(كبيصيل
 ىذلا ‹ هللاب ناعإلا اهمظعآو اهلوأو ‹ةيمالسإإلا ةديقعلل ةتسلا لوصألا یھ كلت

 .بابلا اذه ىف ثيدحلا هل درفنس
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 ةرطضلاو نيدلا

 .ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك

 ال دحاو هلإ هنآب ةنمؤمو «هناحبس هدوجوب ةلاع ءهللا ىلإ هجتت اهتاذب ةرطفلاو

 .هاوس هلک نوکلا یف دجوی

 ؟اهقلاخ ىلإ ةرطفلا ىدتهت فيك
 مهفرع قلخلا قلخ نيح هنآ ميركلا هباتك یف انربخي ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 هل اونیدي نأ ىغبني ىذلاو مفلح ىذلا مهبر وه هقردق تلج هنابو «هسشفلب

 ميشت ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهط نم مذآ ينب نم كير دخ ذ إو :ةيدوبعلاب

 :IVY فارعالا] ( ادهش ىب اولاق مُكبرب تسلا

 ءةرطفلا ىلع دلوي الإ دولوم نمام: كلذك انربخپ ا ميركلا لوسرلاو

 اهيف نوسحت له ءءاعمج ةميهب ةميهبلا جتنت امك هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف

 ليدبت ال اهيَلع سالا رطَف يتلا هللا ترطف :یلاعت هلوق ولتی مث «(؟) ءاعدج نم

 . هيلع قفتم ثيدحلاو [۳۰ :مو رلا] ميقا نيدلا كلذ هللا قلحل

 ريثكب رغصأ «ادج ةركبم نس ىف قلاخحلا دوجول ظقيتت ةيرشبلا ةرطفلا نأ ةقيقحلاو

 !نظت امم

 هناحبس هللا دوجو ىف ركفتي ىذلا وه هدحو ريبكلا صخشلا نأ ةداع نظن نحنف

 ةنيعم ةلحرم ىف هنأ دج ريغصلا لفطلا ةايح انظحال اذإ انكلو . هتینادحو یفو یلاعتو

 : یھتنت ال ةلثسآ هیدلاو لاسی ادبی هرمع نم

 ؟ليللا ىف سمشلا بهذت نيأ ؟ءاقرز ءامسلا تناك اذال ؟ءامسلا لمع ىذلا نم

 عملت اذال ؟مالظلا یتای نيح رولا بهذي نيأ ؟ليللا ىف انل سمشلا رهظت ال اذال

 سيل ىرخألا ةرهزلاو ةحئار تاذ ةرهزلا هذه تناك اذال ؟ضرألا ىهتنت نيأ ؟موجنلا

 .خلإ . . .؟ءىجأ نآ لبق تنك نیا ؟تئج نیآ نم ؟ةحئار اھل

 ؟اهثلالد امو ةقيقحلا ىف ةلئسألا هذه ىلعم امف

 .نذألا ةعوطقملا ىه ءاعدجلاو .ءاضعألا ةلمتكملا ةميلسلا ىه ءاعمجلا (1)
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 ىلع فرعتث تأدب ‹ظقيتسست تآدب دق لفطلا اذه ةرطف نأ ةيقيقحلا اهتلالد نإ

 ديور تآدب «ةسوسحملا ةدوهشملا هتاقولخم لالخ نم ضرألاو تاوامسلا قلاخ

 اهكاردإ ادبو ءاهقلخ ذنم اهيلع هللا اهدهشأ ىتلا ةيهولالا ةقيقح ىلع فرعتت اًديور
 .رضختو عرعرتت ىتح «ضرألا نطاب ىف ةنماكلا ةرذبلا ومنت امك وملي اهل

 هللا دوجو ةقيقح ىلإ هظقوتف ناسنإلا سح ىلع عقت ةدع تاريثأت كانه نآو

 .هدرفتو هتینادحوو

 :هللا دوجو ةفيفح ىلع سحلا ظافيإ لماوع ٠

 :ةقيقحلا هذه ىلإ ناسنإلا ظقوي نأ بال ةزجعملا هتقدو ةلئاهلا هتماخضب نوكلا - ١
 ةمخضلا ةيوامسلا مارجألا هذهو ‹ضرألاو تاوامسلا ىف ةلئاهلا داعبألا هذهف

 ؟اهدجوأ نم . . .دعلا اهيصحي ال ىتلا

 لابجلا نم ىوتحت - ةيوامسلا مارجألل ةبسنلاب اأدج ريغص مرج ىهو - ضرألا نإ
 ةلواحم ىف اهلك رمعلا تاونس قرغتسن ام راهنألاو راحبلاو تاطيحملاو لوهسلاو

 ۔ الم ۔ فیکف ءهنم ريسي ءزج ىلع الإ فرعتن نأ عيطتسن ال مث ‹هيلع فرعتلا

 انتعومجم دعت ىتلا ةرجملاب فيكو ؟اهنم اءرج انضرأ نوكت ىتلا ةيسمشلا ةعومجملاب
 نيالم لمشت ىتلا ىرخألا ةيوامسلا لتكلاب فيكو ءاهنم ًاليثض اءزج ةيسمشلا

 سايقلاب ةريغص انسمش دعت ىلا موجللا نیالمو نییالمو ؟انترجم لثم نم نییالمو

 ! ؟اهيلإ

 ةقد ىف نابقاعتي راهنلاو ليللاف . .ةزجعم ةَّقد قيقد هذه هتماخض عم نوكلاو
 هتررد ىف طوبضم هلك نوكلا نأ ةقيقحلاو !اهيلع انتاعاس طبضن اننآ دح ىلإ ةيهالتم

 ىتلاو ءانيديآ نيب ىتلا تاعاسلا قدأ ىه ىتلا - دصارملا تاعاس نآ ةجردل ةيكلفلا
 نم فلأ ىلع ءزجب تقولا سيقت ىتلاو «اهريغو ةعاذإللا تاعاس اهيلع طبضن

 برطضت ال ىتلاو «ةقدلا ىف ةيهانتملا كلفلا ةرود ىلع طبضت اهتاذ ىه - ةينالا
 . . .هللا ءاشڀ نآ ىلإ ‹«لايجألاو روصعلا رم ىلع اهترود

 ناكأ ءاوس ةزجعملا ةقدلا هذهب مستي هللا اهقلخ ىتلا تانئاكلا نم نئاك لك نإ مث

 .ةدماجلا تانئاكلا مأ ةيحلا تانئاكلا نم
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 الإ ىرُت ال اهنإ ىتح رغصلا ىف ةيهانتملا ةقيقدلا ةيحلا ةيلخلا ىلإ تيار له
 فقي «بجعلا ىف ةياغ ةبيجع ماهمب موقتو مسقلتو ومنت ىهف كلذ عمو ؟رهجملاب

 نمو ؟ةايحلا رس اهعدوأ ىذلا نمف .هللا ةردق مامآ اعشاحخ ءرثاح اهءازإ ناسنإلا

 !؟ىلاعثو هناحبس هللا الإ هب موقت ىذلا بيجعلا طاشنلا اذهل اهاده ىذلا

 ىري ال ؟سوریفلا» یمسی قیقد عون اهنمو «نیعلاب یرت نآ نکمب ال ةموثرحلا نإ
 نأ نكي اهنآ مولعلا ىف تسرد امم فرعت تنأف كلذ عمو «ىداعلا رهجملاب ىتح

 .لاصمألا وأ ةيودالاب اهدض نصحتي مل ام ضارمألا كتفأب ناسنإلا بيصت

 ةدحاو ةيلحخ هثشنم ىف نوكي - ناسنإلا هتمق ىفو - ايالخلا ددعتملا نئاكلاو

 ةايحلا هحنت ةردق ىأف .ًالماکثم اتاك حبصت یتح ومئتو مسقنت لظت مث ‹«ةحشلم

 ؟هللا ةردق ريغ طاشنلاو ةكرحلاو

 رهاظل  ةلثامتم اهلك نوكت ايالخلا نآ هذه ماسقنالا ةيلمع ىف ام بجعأ نو

 ؛نيعم لكشب لكشنتو صصختتف رمألا اهيلإ ردصي مث «ىلوألا اهتاشن ىف - نيعلا
 ناكم ىلإ هجتت ةيلخو .نذأ نم اءزج وأ اًنذآ حبصتو نيعم ناكم ىلإ هجتت ةيلخف

 لوحتت ةعبارو . ملا ايالخ نم ةيلح حبصت ةثلاثو . نيع نم اءزج وأ اًٿيع حبصتف رخآ

 ةقدلا هذمهب هتلفنو هتعاطأف اهيلإ ردص ىذلا اذه رمأ ىأف .الكهو . .ماظع ىلإ

 « عيطتف اهرمأي .عدبملا قلاخلا هللا رمآ هنإ ؟نيعلاب ىري داكي ال ءیش یهو ةبيجعلا
 هدارأ ىذلا رودلاب موقثو هللا اهدارأ امك نوکتتف هناحبس هنئیشم ىضثقمب كرحتتو

 .هللا اهل

 ةددعشملا ناولألاو ةرطعلا ةحئارلا تاذ ةليمحملا ةرهزلا كلت ىلإ تير لهو

 ؟ةلحادتملا

 ؟ناولالا كلت اهيف تعمجت فيكو ؟رطعلا اذه اهيف عدوأ ىذلا نم

 نود ءاسملا ىلإ حابصلا نم حوفي ارطع ةدحاو ةرهر رطعت نآ تنأ تلواح ول یرت
 ثيحب ةدحاو ةرهر ناولأ نم كيدل ام لكب نولت نأ تلواح ولو ‹ عيضيو ددبتي نأ

 حجنت یدم ی یلإو ؟دهجلا نم كلذ كفلكي مكف ‹ةرهرلا ثيقب ام اهناولآ ىقبث

 ؟كثلواحم

 لكل ةبسلاب ةمهملا هذهب مهسفنآ اولاغش ضرألا رهظ ىلع رشبلا لك نأ ولو
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 نإو ؟نوعيطتسي لهف .رحبلا فوج ىف وأ ضرألا حطس ىلع ةتبانلا روهزلا
 ؟لامعألا نم كلذ ريغب اوموقيل مهدهجو مهتقو نم یقبی مکف اوعاطتسا

 ةجيهب ةنولم ةرطعم اذکھ جرخت - ضرألا ىف روهزلا نييالمو - ةرهزلا نکلو

 نع هناحبس رمألا اذه هلغشي نآ لودو !یالطإلا ىلع دهج ریخب ‹هللا دنع نم رظنملا

 )هد وعي الو ضرألاو تاومّسلا هیسرک عسو :هلک ضيرعلا لئاهلا نوكلا ریت
 .[٠٠۲:ةرقبلا]  ميظعْلا يلعلا وهو امهظقح

i۸۲ : سی] ( نوگیف نک ءیشلل لوقی هناحبس [ 

 ىيحت ىلا ةزجعملا هللا ةردق ىلإ ناسنإلا سح تفلت كلذك ةايحلاو توملا ةرهاظ ۲
 .تیمقتو

 .هريسفت عيطتسي الو ههنك دحأ ملعي ال رجعم رس اهنإ ؟اهتقيقح ىف ةايحلا امف

 ومنو ةكرح نم ةايحلا رهاوظ ضعب ريسفت وه مويلا ىتح رشبلا هلواح ام لكو

 ىف دجوت فيكو ؟ىه امف :اهتاذ ةايحلا امأ .ءاضعألا اهب موقت ةفلتخم فئاظوو

 نم مهيدل ام لكبو «مهئاملع لكب - رشبلا لواح اًقبعو .هكرادإ ىلع رشبلا ردقي
 ىتلا ةيحلا ايالخلا نم نييالبلا نييالب نم «طقف ةدحاو «ةدحاو ةيلخ اوقلخي نأ - ملع

 . كيرش نود هتردقو هملعب هللا اهدجوأ یتلاو  ىناہرلا ىلخلا اهب رخزی

 عید وأ ءءامسلا نم لطاه رطم ةروص ىف ءاوس ءناسنإلا ىلع ىراجلا قزرلا- ۳

 نطاب ىف نداعمو زونک وآ «ناويحو رويطو كامسأ وأ ‹ضرألا نم تبان

 هتالآ ریدت تاقاط وآ حبلا ىف هنفس یرجت حير وأ « هسفئٿي ءاوه وآ ‹«ضرألا

 ءال ةقاط وأ دوقولا ةقاط وأ ةرذلا ةقاط وآ ءابرهكلا ةقاط وأ راخبلا ةقاطك

 وذ قازرلا وه هللا نإ ؟هللا الإ هيرجي نم كلذ لك . .تاعفترملا نم ردحنلا
 :١۸[. تايراذلا] ( نيتملا ةوقلا

 كحضو «نزحو حرف نم ‹ناسنإلا ةايح ىفو نوكلا ىف ىرجت ىتلا ثادحألا ٤

 لک یف نودلوی دیلاومو «نوتومی یتومو ‹«ضرمو ةحصو «ینغو رقفو «ءاکبو

 . امهظفح نم هناحېس بعتی ال یأ (۱)
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 هللا الإ اهربديو اهبتريو اهثدحي ىلا اذ نم . . .راهنلاو ليللا تاظعل نم ةظعل
 !؟نوكلا اذه یف ءیش لک ربدم

 عیطتسي الف هتفرعمل ناسنإلا ()فوشتي هللا الإ هملعي ال ىذلا لوهجملا بيغلا ۵

 نأ دیری لب . لہقتسملا یف هتایح نوکتس .فیک فرعی نآ دیریو «لواح امهم

 رهش دعب ثدحي ام فرعي نآ ديري لب .لبقملا ماعلا ىف هبيصن نوكي اذام فرعي

 لب نامزلا نم ةعاس دعب ثدحبي اذام فرعي نآ ديري لب .. . موي وآ عوہسأ وأ

 هبل امو ءاهءارو ام فرعي نآ عيطتسي ال ‹لبقملا نمزلا نم ةدحاو ةظح دعب

 ملع هلك لوهجملا بيغلا كلذ ملعي ىذلا اذ نمف ...رش وأ ريح نم هيلإ

 دني الو «هملعیو ءىش لك قلخي ىذلا هدحو هللا الإ عالطاو ةطاحإو لومش

 !؟ضرألا ىف الو تارامسلا ىف ءىش هملع نع

 ةقيقحل ظقيتسيف ىرشمبلا بلقلا ىلع هريثأت ىقلي «ريثكو رومألا نم ريشكو
 درفغتم هناحبس هنأو ءهل كيرش ال دحاو هنأو ‹دوجوم هللا نأ فرعي ,ةيهولألا

 ىلع نوکیف .دودح هدحت ال ىذلا ناطلسلابو ‹ةمظعلاو لالحملابو ‹«ةردقلاو لامکلاب

 يف ناسنإلا انقلَح دق :ميوقت نسحا ىف هللا هقلخ امك نوكيو «ةيوسلا ةرطفلا

 :٤[. نيتلا] 4 ميوقت نسحأ

 ضرألا ىف هرمع ‹ضرألاو تاوامسلا ىف هنع اًيضرَم ‹اًتمۇم اًیدتهم نوکیو

 ‹ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنج ةرحلآلا رادلا ىف هلو «ةحلاصلا لامعاألاب كرابم

 .ربكأ هللا نم ناوضرو

 اتقلخ دقو : نيلفاس لفسأ ناسنإلا حبص يف سكتنتو اًئايحآ ضرمت ةرطفلا نكلو

 اولمعو اونمآ نيذلا لإ 0ى نيلفاّس لقسأ هانددر مث ت مفت نسحأ يف ناسنإلا

 ٤ -١[. :نيتلا] (نودمم ريغ رجأ مهلف تاحلاصلا

 ةرجعملا ةردقلا یىسنی . .ةايحلاو نوكلا ىف ذ راجعإلا تایآ یسنیف اًایحآ سجل ا دلبتي

 . بيغلا اهملعب لمشتو ثادحألا ىرجتو قررلا ىرجت ىتلا

 . ميقتسملا قيرطلا نع ديحيو هللاب رفكي نيح یآ (۲)
۸ 



 :؛ناسنالا دنع سحلا دلبت بابسأ ٠

 لكب اهل اًحتفتم نوكي ةديدج ةبرجتب ري نيح ناسنإلا نإ :دهشملا راركت ١

 بهذ وأ «ةرم لول ادیدج اًئيش عمس وآ «ةرم لوأل ادهشم یآر اذإف . هساوح

 «هساوح لکكب اهبتنم نوکی هنإف «دیدج نکسم وآ عراش وأ ةديدج ةنيدم ىلإ
 غلاب عقو هسفن ىف هل نوكيو «ديدجلا ءىشلا تاليصفت ىلع فرعتي نأ ديري
 نإف ءهل هتيؤر رركتتو «ناكملا وأ دهشملا فلاي نيح هنكلو .هيلع ديدج هنأل

 !قالطإلا ىلع هابتئا ريغب هيلع رمت دق لب «ریبک هابتنا ریغب هيلع رمت هساوح
 هنأو قرارلا هنآو ربدملا هنآو قلاخلا هنآ ىسني !هللا عم اًئايحآ ناسنإلا لعفي كلذكو

 !تيمملاو ىيحملا

 !هيف تايآلا نم ءىش ىلإ تفتلي الف نوكلا اذهب ريو

 !مالظلا هعلتبيو ربدي نيح رونلا ىلإ الو «ةغرابلا سمشلا ىلإ تفتلي ال

 !ناولألا ةجيهبلا ةرطعملا ةليمحلا ةرهزلا ىلإ تفتلي ال

 !نصخلا قوف هيحانجب اًقرفرم ىلغي ىذلا قيقرلا رئاطلا توص ىلإ تفتلي ال
 !ءامسلا ىف قربلاو دعرلا ىلإ الو ‹«باحسلا نم لطايلا ءاملا ىلإ تفالي ال

 !تام ىذلا ناسنإللا الو دلو ىذلا لفطلا ىلإ تفتلي ال

 !هللا ةردق ءارإ قلطملا هزجع ىلإ تفتلي ال

 لوغشم «هتاوهشو هبارشو هماعطب لوغشم هنأل ؛رخآ بہسل اًنایحا هح دّلتی وأ - ۲

 ىلإ برقتلاو نوكلا تايآ ىف ربدتلا نع عاتملا كلذ هيهليف «بيرقلا ايندلا عاتم
 .باقعو باسح نم اهيف امو ةرحآلا ركذ نع هيهليو ءةايحلاو نوكلا قلاح

 عیتیو ضرألا یف یغطی نآ دیری هللا رماواب مزتلی نآ دیری ال هنأل هّسح دلیپ وا ۳

 اب عنقت ال ةهارش هسفن ىف نأل هللا هلحأ ىذلا لالحلا رواجتي نأ ديري «هاوه

 ضرألا ىف اهلإ نوكي نأ ديريو «قح ريغب مهئامد وأ مهضارعأ وأ «مهلاومأ

 .هللا نود نم عاطي
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 .هللا ةدابع ىلع هب ربکتسی ًاربک هسفن یف نأل هّنسح دّلبتی و - ٤

 یاب وآ هلا وآ همسچب وأ هلقعب نوتفم هيدي نیب اب نوتفم هنأل هّسح دّلبتب وا ٥
 !هللا دنع نم هنآ یسنیو ‹«هسفن دنع نم هنآ دقتعیف ءهایإ هللا هابح اع ءىش

 سفنلاب ملي ام اهريغل وأ «بابسألا هذه نم ببسل سفنلا ضرمتو سحلا دّلبتي
 نآ مهوتتو «هاوس هب كرشت وآ «هلک نایسنلا هللا یسنتف «تافارحناو تاساکتنا نم

 !هللا عم ناش هل هلک نوکلا اذه یف ام اًئیش وآ احا

 امنإو «ميوقت نسحأ ىف ةيوسلا ةرطفلا ىلع هللا هقلخ امك ناسنإلا دوعي ال ذئدنع

 ءةينابرلا ةيادهلا نع اًديعب هنوئش فرصي ناطيشلا هكلمتيف «نيلفاس لفسأ حبصي
 . هللا ناوضر نع اديعبو

 مهيلإ لسري لب «ةياده ريغب اذكه مهكرتي ال - هدابعب هتمحر نم - هللا نكلو

 .قحلا ىلإ مهنوديعيو ىدهلا ىلإ مهنوعدي لسرلا

 سانلل اريذنو اًريشب نوكيو «نييبنلا متاح نوكيل ميم ادمحم هللا لسرأ دقلو
 لفكتو «موقآ ىه ىتلل ىدهي ميركلا نآرقلا هيلع لزنأو .ةمايقلا موي ىلإ ةفاك

 .[۹:رجحلا] & نوظفاحأ هل انإو ركذلا انلزن نحن اإ $ :لاقف هظفحب هناحبس

 ءاهضارمأو اهثبحخ اهنع ىفنيو ءاهتمالس ىلإ ةرطفلا دري ام لكل الماش هلعجو

 كلامو «هربدمو نوكلا یلاخ «یحلا هللاب اهفرعيو ‹ةيهولألا ةَةيقح ىلع اهلديو

 .كيرش ريغب هلك رمألا

 هيلإ فرحنت امع اهدرو «ةيرشبلا سفنلا ةياده ىف نآرقلا ةقيرط ضرعنلف «نآلاو

 . تالالضلا ىنش نم

# FF # 

 ىبأل ظفللار) نامثع نب راشب نب دمحمو ىن ا نب دمحمو ىعمسملا ناسغ وبأ ىنثدح :ملسم یور (۱)

 نب هللادېع نہ فرطم نع ةداتق نع یبآ یلثدح : ماشه نب ذاعم انثدح :الاق (ىلثملا نبار ناسغ

 ىبر نإ الا : هتبطح ىف موي تاذ لاق ملزم هللا لوسر نأ «ىعشاجملا رامح نب ضايع نع ريخشلا
 یدابم تقلحخ ینإر .لالح ءادبع هتلحن لام لک :اذه یموی ینملع ام متلھج ام مکملعا نآ ینرمآ
 مهترمآو ؛مهل تللحأ ام مهیلع تمرحو ‹مهنيد نع مهتلضاف نيطايشلا مهنتأ مهنإو ‹مهلک ءافنح

 .(. . .اًتاطلس هب لرنآ مل ام یب اوکرشی نأ



 ةيرشبلا ضتلا ةياده ىف نآرقلا ةقيرط

 تالالضلا یتش نع اهدرو

 نأ دجن _ ةديقعلا عوضوم لوانتي ام ةصاح ةفصبو - ميركلا نآرقلا انربدت اذإ

 حيحصتو ةميلسلا ةديقعلا حيضوتل ةعونتم بيلاسأو ىتش لئاسو مدختسي نآرقلا

 ىدهلا نع مهدعبتو ةيلهاجلا مهيلع ىلوتست نيح سانلا اهيف عقي ىتلا تافارحنالا

 . سفنلا ىف اهرثآ قيمعتو ةديقعلا هذه تيبثتل مث ءىنابرلا

 :لئاسولا هذه نمو

 سح ىف عقي ىذلا دلبتلا ةلارإو «نوكلا ىف هللا تايآ ربدتل نادجولا ةراثإ - ١

 ةلثاهلا هتماخضب نوكلا نع ثيدحلا لمشي كلذو .ةروركللا دهاشملا نم ناسنإلا

 ‹ثادحألا ءارجإو ‹«قزرلا ءارجإو «ةايحلاو توملا ةرهاظو «ةزجعملا هتقدو

 لعجت ةذف ةقيرطب كلذ لك «بيغلل لماشلا هللا ملعو ءدحت ال ىتلا هللا ةردقو

 اهب لعفنيف «ةرم لول اهظح اليو اهاري هناك اهلك رومألا هذه لبقتسي ناسنإلا

 .ةيهولألا ةقيقح ظقيتسيو «هنادجو

 نأ نكي ال هنأو ءاًقلاخ نوكلا اذهل نأ كرديل «هللا قلحخ ىف ركفتيل لقعلا ةراثإ - ۲

 لک لمشي اذهو .رمألا ريبدت ىف الو قزرلا یف الو قلخلا یف كيرش هل نوکی
 قيرط وه .لاعفنالاو نادجولا ةراثإ ريغ رحلآ قيرطب نكلو ةقباسلا تراشإلا

 ىف اعم نانرتقت ام اريك نيتقيرطلا نأ ظحالي ناك نإو . ىقطنملا ربدتلاو ريكفتلا

 .دحاو نآ یف لقعلا بطاخیو نادجولا بطاخیف «نآرقلا تایآ نم ةريثک تایآ

 هللا ىلإ ءوجللا نم ةدشلا تقو هسقن لحخاد ىف رودي ام ةقيقحب ناسنإلا ةهجاوم ۳

 لاوز درجمب قحلا ريغب ضرألا ىف یځبلاو نايسنلاو ةلفخلا ن٨و «ءاكرشلا نایسنو

 اهب نآرقلا هركذيف ناسنإلا اهاسني ام اريثك ةقيقح ىهو .رطخلا نم هتاجلو ةمرألا

 .ةميلسلا ةديقعلا ىلع ميقئسيو ءهللا هابش هکولس ححصیل

 ةراتو ىلقعلا ليلدلاب ةرات نويلهاجلا اهيف عقي ىتلا اهلك تافارحنالا ةشقانم - ٤

 ىنادجولا ليلدلاب ىلقعلا ليلدلا نرتقي ام اريثك هنآ كلذك انه ظحالنو . حيحص

 . تافارحنالا ةشقانم ىف
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 بلقلا عشخي ىتح هلالجو هتمظعو «دحت ال ىتلا هللا ةردقب مئادلا ريكذتلا  ه
 .هلل ملستسيو

 ام ىلع ةمايقلا موي هبساحي مث هبقاريو هاري ناسنإلا عم هللا نآب مئادلا ريكذتلا - ٦

 هنع بيغي ال ىذلا لماشلا هللا ملعب ناسنإلا راعشإو ‹رش وأ ریخ نم لمع

 ناسنإلا لمع نم هيلع ىفخي الو ‹ضرألا ىف الو تاوامسلا ىف ةرذ لاقشم

 یہی ءارسلا یف «ءارضلاو ءارسلا یتلاح یف یلاعتو هناحیپس هللاپ مئادلا ريكذتلا -۷

 ءاضقل ناسنإلا ربصي ءارضلا ىفو .هركشيف معنملا باهولا ركذي نأ ناسنإلا ىلع

 .رضلا هنع فشكيل هيلإ هجونيو هللا

 هللا رصنو ىذألا ىلع مهربصو ءايبنألا ركذب «نايإلا تبلت ىتلا صصقلا داريإ - ۸

 .ةياهنلا ىف مهيلع هللا ريمدتو مهدانعو رافكلاو «ةياهنلا ىف مهل

 ةهيركلا روصلاو «ءازج نم مهلاني امو مهتافصو نينمؤملل ةببحملا روصلا مسر - ۹

 .ءازج نم مهلاني امو نيرفاكلل ةرغثما
 .نايبلاو حرشلا نم ءىشبہ لئاسولا هذه نع ثدحتن ةمداقلا لوصفلا یفو

# HF #K 
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 نادجولاو نآرقلا

 ىسني .ةيقيقحلا هتلالد ىسنيف روركملا دهشملا ىلع هسح دلبتي ناسنإلا نإ انلق
 «رمقلاو سمشلا دهشمو «راهنلاو ليللا دهشم فلآ هنأل ةيئابرلا ةردقلا زاجعإ

 تفلت وأ هلادچجو رهت دهاشملا هذه دعت ملو . ..رصضخملا تابنلاو ءرطملاو باحسلاو

 فصتم میکح ربدم ميظع قلاخ هنآ ىلإو ‹«یلاعتو هناحبس ىلاحلا دوجو ىلإ هسح

 .عادبإلاو قلخلاب درفتم لامكلاب

 بلقلا ىلع نيرت ىتلا ةواشغلا كلت ليزي - ةزجعملا ةليمحجملا هتقيرطب - نآرقلاو

 نادجولا اهب لعفني ةيح ةروص ىف نوكلا ىف هللا تايآ ضرعيو .دلبتي سحلا لعجقو

 كرحتيو «رثأتيو نادجولا اهب لعفني نيحو !ةرم لوأل ناسنإلا اهدهشي ةديدج اهنأك
 ىلإ ههجوي ذئدنع «تالاعفنالا ىتشب رعاشملا كرحتتو ‹«ضورعملا دهشملا عبتتل لایخلا

 ىغبنيف . .هللا وه اهئرابو اهعناص نأو ءةزجحملا هللا ةردق اهلك دهاشملا هذه ءارو نأ

 .هاوس نود ةدابعلاب هدحو هيلإ هجوتلاو ءرداقلا هلإلا كلذ ةدابع نذإ

 : نع نآرقلا ثدحتي ةليمحلا ةيحلا ةقيرطلا هذهب

 . تقولا تاذ ىف ةزجعملا هتقدو نوكلا ةماخض روصت ىتلا نوكلا دهاشم - |

 . ةيناسنإلاو ةيتابنلا ةايخلا لحارمل اًتايحآ ىليصفت ضرع عم ةايحلاو توملا ةرهاط - ۲

 . كلذك باودلاو ساللا ىلع قررلا نایرج ةرهاظ ۔ ۳

 طيحم ىف ةعقاولا ثادحألا مأ ةينوكلا ثادحألا ءاوس «ثادحألا نايرج ةرهاظ - ٤

 . بيرقلا ناسنإلا

 . بيغلل لماشلا هللا ملع  ه

 ةدابعلاب هدحو ريدحلا وهف هلك اذهل عناصلا وه هللا نأب بقعي ةرم لك یفو

 .ءاجرلابو ةيشخلابو ءاعدلابو هجوتلابو

 ىتآي اهنم ريثك ناك نإو «ةقباسلا تاعوضوملا نم دحاو لكل ةلثمآ ضرعنلف نآلاو
 . نآرقلا تایآ یف ضعبب هضعب اًترتقم
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 :نوكلا ىف هللا تایآ- ١

 تبني ©3 نوميست هيف رجش هنمو بارش هلم مكل ءام ءامسلا نم لزنأ يذلا وهل

 مول ةيال كلذ يف نإ تارا لك نمو باتعألاو ليخللاو نوشزلاو عررلا هب كل

 را تارخسم مرجنلاو رمقلاو سمشلاو راهتلاو للا مك رُخَسَْو © نورك
 كلذ ېف نإ هناولآ افلتخم ضرألا يف مكن ًارذ امو 9 نولقَعَي وقل تايآل كلذ يف

 نار رستو ر امل هم اوا را رس يدل رو اص ورکو وقل ةيال

 آر یه ورگ مکلف س راو هی رخارم كلا یرتو اھتوس باح

 مجلو تامالعو مه وده مكمل السو اراهنآو مكي يمت نآ يمور ضرألا يف

 ل هللا ةمعن اودعت نإو 0 نورُكذت الأ قلي أل نمك قلخي نمْقَأ © ۵ نردتهب مه
 ]۱۰-4 : لحنلا] 4 ميحر روفغأ هللا نإ اهوصحت

 هدلبت سحلا نع ليزت ةقيرطب نوكلا ىف هللا تايآ ضعبل ضرع تايآلا هله یفف
 هنأ امإ بناوج ىلإ دلبتملا سحلا بحاص ناسنإلا اذه ثفلت ناب «روركملا دهشملا ءارإ

 دهاشملا حبصت اهركذتي رأ اهكردي نيحف .ًالصأ اهيلإ تفتلي مل هنآ امإو ءاهيسن

 لعفنيف «لبق نم اهب اهاري ناك ىتلا ريغ ةديدج ةيؤرب اهيلإ رظنيو «هسح ىف ةديدج
 .هفطاوع كرحيتتو هنادچو اهب

 رطملا اذه نأ ركذتي الف ءامسلا نم لرانلا ءاملا ىري دق دلبتملا سحلا وذ ناسنإلاف
 رحآلا بئاجلا نم وه وأ .اهنم برشي راهنآو رابآو عيبانيو نويع ىلإ لوحتي ىذلا وه
 نم ضرألا ىف جوي ما مالا ااه ذآ یسنیو ‹ ارسم همامأ هدجي ىذلا ءام لا برشي دق

 بسحبو ءهللا ةردقب الإ لزني ال ‹رطم ةروص ىف هل هللا هلزنآ لب «هسفن ءاقلت

 .ءاملا هلم لزنأو باحسلا اھب یرجأف «نوكلا یف هللا اهعدوأ ىتلا ناسلاو نيناوقلا

 ءاَمَسلا نم لزنأ يدا وهو :دحناو نآ ىف نيتقيقحلا نيتاه ىلإ هظقوي ىنآرقلا صنلاف
 2 ا9

 دوعي الف «ءاملا اذه نم تبانلا رجشلا ىلإ اًضيأ هتفلي امك < «( بارش هلم ءَ
 هلزنأ ىذلا هللا نع هسح ىف ةعطقنم ةفولأم ةروركم ةرهاظ ءامسلا نم لرانلا رطملا

 اهطبرب ءاهيف رثؤتو سفللا ىف ايحتف «هللا ةردقب ةلوصوم حبصت امنإ «ءامسلا نم
 .باهولا معنملا هللاب

 ركذيف «ةقباسلا ةيآلا هيلا تراش يذلا تابنلا نم اعاونأ ضرعي قايسلا رمتسيو
 .( تارا لك نمو ظ «بانعألاو ليخنلاو نوتيزلاو «همومعب عرزلا
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 لعجت اهتيقب ىلإ ةماعلا ةراشإلاو ليصفتلاب عاونألا ضعب ركذ ىف ةقيرطلا هذهو
 اڈکھو !لعفلاب هنم روكاملا عبتت نأ دعب هليصفتب ركذي مل ام ىصقتل كرحتي لايخل ا

 وه دوعي الف ةديدج ةيويح هل ىطعيو «دهشملا روصت ىف نادجولا عم لايخلا كرتشي
 !سحلا هيلع دلبت ىذلا فولاملا روركملا دهشملا

 دهاشم اهلکو .موجنلاو رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا ىلإ قايسلا ريشي مث
 یف اهعضو ريغي ادیدج لمآ رکذي قايسلا نكلو «راركتلاب سجحلا هيلع دلبتي امن ةفولأم

 لیلا مک رسو :یلاعت هلوق وه كلذ ؛ةرم لوال رعت اهنا اهلعجيو ؛سفنلا
 .(هٍرمأب تارخسم موجنلاو رمقْلاو سمشلاو راهنلاو

 ىتلا ةداتعملا ةينوكلا رهاوظلا كلت دعت مل موجنلاو رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللاف
 كش الو .هللا رمأب ةرخسم تانئاك ىه امنإ «سفنلا ىف اهتلالد تدقفف سجل ا اهفلأ

 رهاوظلا هذه اهيف ودبت ىتلا ةدوهعملا ةروصلا نع امامت اهتروص ريغ دق ىنعملا اذه نأ
 اهنإ !الك !اهتكرحب ءىش ىأ نع ةلقتسم ءاهتاذب ةمئاق اهنأك ةيوامسلا مارجألا ههو

 تسيل ةبئادلا اهتكرحف نذإو «هايإ هللا اهفلك ىنابر فيلكتب موقت .نيعم لمعب موقت
 لكو «فدهو ةياغ تاذ ةيح ةكرح ىه اغنإ ءدلبتلا سحلا اهروصتي امك ةيلآ ةكرح

 موي هتياغ غلبي ىذلا فيلكتلا نم ءزجب مايق وه راهن وآ ليل ىف ةكرحلا هله نم ءزج

 هللا ةمعلب ريكذتلا نع ااضف كلذو .دوعوملا مولا يف هلك نوكلا اذه ماظن هللا ريغي

 اهلك ةروسلا وج نآ ظوحلملاو . 4...راهنلاو ليلا مكل رخسو : یلاعت هلوق یف
 ءهللا معنآ ركشل هنآادجو ا ‹«هيلع هللا ةمعنب ناسنأإللا ريكذت وج وه

 .هاوس نود هدحو هیل| هجو تلاب

 هللا هقلخ اميف ناولالا فالتخا ىلإ سحلا تفل ىرخأ ةوطح قايسلا وطخي مث
 . هناولأ افظخم ضرألا يف مكل ًارذ امو ل : تانثئاک نم ضرألا رهظ ىلع

 امو :لوقت ةيآلاف ؛دهشملا عيل لايخلا ةراثإ نم رحآ اعون كلذك انه ظحلنو

 وأ ناک اًتابن «هنیعب ءىش صيصخت نودب (ام» .( هناوأ افلتخم ضرألا يف مكأ ًارذ
 ءايشألا نم ضرألا ىف هللا ًارذ ام لك عبتتي لايخلا قلطني انهف . .هریغ وأ اًتاويح

 ام ريغ ىرحخأ ةروص ذختتو «نادجولا ىف ةيح ءايشألا هذه حبصتف «ناولألا ةفلتخلا

 .نايسنلاو دلبتلا دهع ىف هيلع تناك
 f o 2o و و a ى م ملر

 ايرط امحأ هنم اولكأتل رحبلا رخس يذلا وهو $ : ىلاعتو هناحبس هللا لوقي مث
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 مكلعلو هلضف نم اوغتبتلو هيف رخام ى كفل ىرتو اهنوسبْلت ةيلح هنم اوجرختستو

 .4نورکشت

 ؟هنادجو كرحتي نأ نود ةيآلا هذه ةءارق دعب رحبلاب ناسنإلا رب نأ نكمي له

 هنمف «ةيوق تالصب ناسنإلا سحب طبترم «ةايحو ةكرح هلك انه رحبلا نإ

 عئاضبلا لقتل كلفلا رخمت هيفو «نيزتيل ةيلحلاو ءلكايل ىرطلا محللا جرختسي

 « طاشنلاو ةكرحلاب ءىلم لماك ملاع هنإ «بسحف اًجاومآو ءام سيل هنإ . .قاررألاو

 ؟هلضف ىلع هللا ركشن الفأ 0ا لضف نم لکو

 موجللاو تامالعلاو قرطلاو راهنألاو لابحلا ةينوكلا دهاشملا نم قايسلا رکذي مٿ

 ةمعن اهنأپ ةرم لك ىف ركذيو «لايخلا كرحيو سجل ا اهيلإ تفلي ىذلا بولسألا اذ

 .ناسنإلا ىلع هللا معن نم

 دوعيف «هدلبت نم سحلا جرخي ىذلا «دهاشملا كلل ىحلا ضرعلا اذه دعبو

 ضرعلا اذه دعب . .اهعم كرحتيو اهب لعفنيو « هيلع ةديدج اهناک ءايشألا سصضرعتسي

 ال نمک قلخي نمف ) : :اهبلإ ناسنإلا هبني نأ ديري ىتلا ىربكلا ةقيقحلاب بقع هلك

 ؟4 قلخي

 ىقلتيف ءوحنلا اذه ىلع نوكلا ىف هللا تايآب نادجولا ةراثإ دعب لاؤسلا ءىجيو

 :اهيف سبل ال ةدكؤم سفنلا لحخاد نم هتباجإ

 . ميظعلا قالخلا تنآ كناحبس !قلخي ال ىدلاك قلخي ىذلا سيل !براي ال

 اودعت نوط :هللاب اطابترا سفنلا ديزيو ةراثإ نادجولا ديزي اب قايسلا مّتحيو

 .(ميحر روفغل هللا نإ اهوصحت ال هلا ةَمْعن

 جذامنلا ًارقت نأ هئوض ىلع عيطتسن ءًأالصفم جذومنلا اذه انضرعتسا دقو نالو

 : اهنم نينا نيجذومن تابثإب ىفتكنو «ميركلا نآرقلا ىف ةهباشملا ىرحالا

 ال سالا رثكأ نكّلو قحا كبر نم كي لردأ يدلاو باتكلا تايآ كلب رتا

 رخسو شرعا ىلع ئوتسا مث اهتورت دمع ريغب تاومسلا عقر يذلا هللا ©0 نونمؤي
 مكبر ءاقلب مكلعأ تايآلا لصق رمألا ريدي ىس لجأل يرجي لك رعَقْلاو سلا

 لعج تارمُلا لک نمو اراهنأو يساور اهيف لعجو ضرألا دم يدا و وهو 0 نودقوت
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 يفر © ةورُگفتب مرق تایآل كلذ يف ثإراهتلا ليلا يشي نينا ني نیجوز اهيف
 یقسي ناودص ريغو | ناونص یخو عرزور باتا نم تانجو تارواجعم عّطق ضرألا

 ( نوفي موقل تايآل كلذ يف نإ لكألا يف صعب ىلع اهّضصعب لصقل دحاور ءامب
 .]1-6: دعرلا]

 ٍضرألاو تاسلا يف دمَحْلا هلو ©9 توحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف اسف
oوم  

 ييحي يحلا نم تيما جرخيو تّيمْلا نم يحْلا جرخب © نورهظت نيحو ايشعو
 متا ل من بار م قا آواز نیر م درج 5 : كلَذَكو اهتوَم دعب ضرألا

 لعج اهيلإ اوك اجاوزأ مكسفنأ نم مك قلخ نأ هتايآ نمو ت9 تورشعت رش

 تارا تح هت نیر ۵ رر مرش تا ت ی  ةمحرو ةدوم مكنيب
 هتایآ نمو 9 نیملاعْلل تایآل كلذ يف نإ مكناولأو مكتسلا فالعخاو ضرألاو

 نمو © نوعمسي موق ٍتايآل كلذ يف نإ هلضَف نم مكؤ غبار راهنلاو لیللاب مکمانم
 نإ اتوم دعب ضرألا هب ييحيف ءام ءامسلا نم ليو اعمطو افوخ قربا مُكيري هتايآ

 اذإ مث هرْمأب ضْرألاو ءامّسلا موقت نأ هتايآ نمو د نوقع موق تايآل كلذ يف
o7 ب 

 ۲١[. ۱۷ :مورلا] ( نوجرخت متنأ اذإ ضرألا نم ةوعد مكاعد

 :ةايحلاو توملا ةرهاظ ۲

 ةزجعملا ةرهاظلا هذهب نادجولا زهيل ةايحلاو توملا ةرهاظ نع اريثك نآرقلا ثدحتي

 نم اهقح اهيطعي نآ نود وآ ءاهيلإ تفعلي نآ نود اهب ناسنإلا رمي ام اًريثك ىتلا

 نم :لؤاستلا اذه هسفن ىف ثعبت نآ  اهيلإ تفتلي نيح - ةريدج اهنأ عم «مامتهالا

 ةردق ىأ ؟ةيناسنإ مآ ةيناويح مأ ةيتابن تناكأ ءاوس ةيحلا ةيلخلا ىف ةايحلا قلخ ىذلا

 ؟ىتش لاکشأ ىف لکشتتو ربكتو ومدتو كرحنت ةيلحخلا كلت تلعج ىتلا ىه ةزجعم
 كانه سيلا !؟ةروصلا سفن ىلع ةتيملا ةيلخلا فرصتت ال نذإ اذاملف ؟اهسفن تاذ نمآ
 رسلا كلذ اهيف عدوأ ىذلا وه هناحبس قلاخلا سيلا ؟ةيحلا ةيلخلا هذه ىف زجعم رس

 !؟ةايحخلا رس :زجعملا

 ىتلا ةايحلا بهذت نيآ :ىحلا نئاكلا توو ؛«ةيحلا ةيلحلا كلت تومن نيح مث

 اًتابن ناكأ ءاوس «تام دق نئاكلا كلذ نإ ةطاسب ىف لوقن اننإ ؟هيف ةيراس تناك

 ةردقلا تاذ تسيلآ ؟ةقيقحلا ىف ةطاسبلا هذهب رمالا له نكلو .اًئاسنإ مآ اًتاويح مآ
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 الب اًتيم هتكرتو هنم اهتدرتسا ىتلا ىه ىحلا نئاكلل ةايحلا تبهو ىتلا ةزجعملا

 | ؟ةايح

 ىف ةايحلا رهاظم نإ انل لوقي «توملاو ةايحلا رهاظم ضعب نع انثدحي ملعلا نإ

 توم نإ انل لوقیو . .رثاکتپ هنأو ‹كرحشتب هنآو «ومني هنآو «یذغتی هنآ یا نئاكلا

 وأ كرحتي وأ ومني وأ ىلغتي دوعي الف ءاهلك لامعألا كلت فقو وه ىحلا نئاكلا

 . .رثاکتی

 ةايحلا رس ام انل لوقي نأ ةظحللا ىتح عيطتسي الو ءانل لقي مل ملعلا نكلو !معن

 ؟تاذلاب وحنلا اذه یلعو «وحنلا اذه ىلع فرصتت ةيحلا ةيلخلا لعجي ىذلا امو ءاهتاذ

 الإ انبيجي نآ عطتسي مل !؟ادبآ ةيح لظت الو ةيلخلا تومن اذال :ملعلا انلاس اذإ مث

 رمتست ال اذال !؟كلذ ثدحي اذال نكلو !معن !تومث مث فعضتو مرهت ةيلخلا نأب

 اذإ ةبابذلا ىتح .اًدبأ تومي نأ بحي الو ةايحلاب ثبشتي ىح نئاک لک نإ ؟ۃایحلا یف

 ول ىرت ؟تالئاکلا لك تومت اذال نکلو . .توملا نع دعبتل كنم رفت اهلتفت نأ تدرأ

 هللا نال توقعت اهنکلو !الك ؟ادبآ ةايحلا نع ىلختت تناک له اهدیب اھتایح رمأ ناک

 !نيعلل ةرهاظلا بابسألا لك ءارو ىقيقحلا رسلا وه اذهو !توملا اهیلع یضق

 . ینابر ردقو ةينابر ةئيشم امهالك .هللا دنع نم امهالك نذإ ةايلاو توملا

 دهاشملا ىلع ناسنإلا سح دلبعي نيح نادجولا نع بيغي ىذلا وه اذهو

 ةريثكلا بابسألا نم ببسل ناسنإلا ةريصب سمطنت نيح لقعلا نع بيغيو .ةروركملا

 ا يج ام اراق :»نییرهدلا نع نآرقلا یکحی ایک لوقف ءب نم اهانرکذ یتا
 :۲٤[. ةيئامبا]  رهدلا ًالإ انكلهي امو ايحنو تومن ايندلا انتايح

 لوقي امك ىحلا نئاكلا نم اهبلستو ةايحلا قلخت ىتلا ىه ٠ةعيبطلا» نإ لوقي وأ

 !نوراد

 توما ةرهاظ نع ثدحتيو ‹سوفنلا نع ةواشغلا كلت ليزيف نآرقلا ءیجیو

 عجري ىتلا ةيهولألا ةقيقحل ظقيتيو «هدلبت نم وحصيف نادجولا زهي اًئيدح ةايحلاو

 .ةايحلاو توملا اهيلإ

 . هللا نم الدب رهدلل توما اوبسف رْهَدلا الإ اكله امو :اولاق مهنال نييرمدلا مسا مهيلع قلطا (۱)
 . یتوملا ٹعبی هللا نآ اورکنآ مهنا امک
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 ةايحْلاو تّومْلا قلح يذلا © يدق ءيش لك ىلع وهو كلما هديب يذلا كرابت

 م افابط تاوَمَس عبس ناخ يذلا ص رولا زيرعلا وهو المع نسحأ يأ مکولبیل

 را مجزا مت ص روف نم رت له رص جراف تواقت نم نمحرلا قلخ يف ىرت
 ١] : كللا] 4 ٌريسح رهو اساخ رصبلا كيلإ بقي نيترك

 توملا قلخ ىذلا وه ءريدق ءىش لك ىلع وه ىذلاو «كلملا هديب ىذلا هللاف

 امهرارسأپ  امهف «ةايحلاو تولا قلخي نأ هناحبس هريغ عیطتسي امو ءةايحلاو

 ال ىتلا ةردقلا هل تناكو ءىش لك كلم هديب ناك نم الإ امهيلع ردقي ال - ةزجحملا

 !ءیش اهزجعي الو «ءیش اهدحبي

 ةمكح امهقلخ دق «هتردقب ةايحلاو توملا قلخ ىذلا  هناحبس - رداقلا لولا اذهو

 نم ةنيعم ةرتف ناسلإلا شيعي نأ هتئيشم تضتقاف المع نسحأ مک يأ مکولییل ل

 ىرخآ ةرم ثّحَبيل «تومي مث كرحتيو طشنيو اهيف لمعي ءضرألا هذه ىلع نمزلا
 ةيحلا تانئاكلا تومت نآ _ اهديري ةمكحل _ ىضق كلذكو .هلامعأ ىلع بساحيو

 «ءايحألا نم دحاو لكل هناحبس اهردقي ىذلا وه ءةايحلا نم ةنيعم ةرتف دعب اهلك
 نأ ىلإ «ضرألا ىلع ةايحلا هللا اشنأ ذنم تاقولخملا نم نييالملا نييالم غلبت ىتلا
 .دوعوملا مويلا ىف ةعاسلا موقت

 تايآ نع ثيدحلا طسو ىف توملاو ةايحلا ةرهاظ ىلإ رظنلا تفلي ىئآرقلا قايسلاو
 راجعإلاو ةماخضلا نم ةرهاظلا هذه نأ ىلإ دلبتملا سحلا ظقويل «نوكلا ىف ةردقلا
 ىلإ راشأ اهلبق نمف «هللا الإ اهيلع ردقي ال ىتلا ةزجحعملا قلخلا تايآب نرتقت ثيحب
 :قلخلا ركذ ىلإ دوعي اهدعب نمو ءريدق ءىش لك ىلع هنآو كلما هديب هللا نأ

 نم نمحرلا قلخ يف ىرت ام :لوقي نیح مث (اقابط تاومَس عبس قل يدا
 لماتيو «هلايخب هالمتي «عساولا نوكلا ىف رظنلا ىلإ ناسنإلا وعدي وهف <« «( توافت

 هقلخ ىذلا قلخلا اذه ىف صقن وأ للخ وآ پارطضا كانه له :یریل «هرکفپ هيف

 ؟(روطف نم ئىرت له رصبلا عجراف إب :؟هللا

 هيف ةردقلا تايآو عساولا نوكلا اذه هركفو هلايخو هرصبب ناسنإلا ىلمتي نيحو
 عجري نآب هبلاطی ىنآرقلا قايسلا اذإف «ةزجعملا هتردقو ءهللا ةمظعب هنادجو لعفني

 اًيش عيطتسي لهف ! هللا قلخ ىف للخلا وأ صقنلا نع ثحبيل «ىرخأ ةرك رصبلا

 كيلإ بلقني :ةمهملا هذه ىلع ردقي ال اريسح ارجاع رصبلا دوعي مأ ؟كلذ نم
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 لصوو «هلاعفنا ىصقأ غلب دق نادجولا نوكي ذئدنعو 1!( ريسح وهو اتساخ رص
 ال یتلا هتردقو ءهلالجو هللا ةمظعب هنم هل برهم ال ارارقإ رقيف ءهرثأث ةياغ ىلإ

 .دودح اهدحت

 9 ٍنيكم رار يف ةن هاتلعج مت © رنيط نم الس نم ناسنإلا اتقلخ قلو
 محل ماعلا انوسكف اماقع ةغنملا انفاخف ةغطم قلعا انقاخف ةقاع ةا انقل مل
 من هه ومل كلذ دعب مکا من هه يفلاخْلا نسحأ هللا كرابتق رخ اقل هاناشنأ م
 قلا ٍنَع انك امو قار عبس مكر انقلخ دقلو © نوفعبت مابا موي مكلإ
 هب باه ىلع انإو ضرألا يف هاتكسأق ردقب ءاَم ءاَمَسلا نم انزنآو 9 نيفاغ
 اهنمو ٌةريَك هکآرُف اهیف مک باتعآو لیخُت نم تاج ہہ مک اناشنأق O۵ تورداقآ
 .[14 1 :نونمؤلا] نوكأ

 اعر هب جرحي مَن ضرألا يف عيباتي ةكلسف ءام ءاّمَسلا نم لر هلا أ رت ملأ

 يلوأل ىركدل كلذ يف نإ اماطح هلجي مث ارفصم هارَعف جيهب مث ناول افظخم
 :EY رمزلا]  باّبلألا

K# KF  +# 

 :قزرلا ۳

 رمآ ءدلبتملا سلا اهنع لفغي امنیب «هللاب نما بلقلا طبرت ىلا رومألا دشآ نم

 ضرالاو ءامسلا نم ناسنإلا ىلع هللا هيرجي ىذلا قررلا

 هللا هضيفي ىذلا قررلا نال ؛هتمحرو هيلع هللا لضفب اًمئاد اًروعش رعشي نمؤمل اف
 . شيعي نأ ناسنإالل نكمأ امل ةدحاو ةظحل عطقنا ولو «عطقني ال مئاد ناسنإلا ىلع

 منكسلاو سبلملا وأ «بارشلاو ماعطلا ىف روصحم قررلا نأ اًایحآ روصتن دقو
 ال ‹«ریثکپ اذه نم عسوأ ةقيقحلا ىف قررلا نکل ءءايشألا هب ىرتشن ىذلا لاملا وآ

 ]1۸: لحنلا] 4 اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو إف : هیصحي نآ ناسنإلل نکی

 ارا اًبيثرت تبتر رصانع نم نوكم هسفلتت ىذلا ءارهلا نأ كلابب رطح لهف
 نيجسكألا ةبسل تلق ول هنأو ‹«ضرألا رهظ ىلع ةحلاص ةايحلا لعجتل ةئيعم بسب

 !؟ضرألا ىلع ام لك لعتشال تدار ولو «ةايحلا ترذعتل ءاوهلا ىف
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 ضرألا نيبو «ةهج نم سمشلاو ضرألا نيب ةمئاقلا ةيبذاجلا نأ كلابب رطخ لهو

 رمقلاو سمشلا ظ :قيقد نابسحب هناحبس هللا اهردق دق ىرخآ ةهج نم رمقلاو

 هردق نم ربكأ ضرألل سمشلا بذج ناك ول هنإ ثيحب ١[. ن نمحرلا] ( ناَبسحب
 لك تتامف «قاطت ال اهيلع ةرارحلا تراصو «رثكأ سمشلا نم تبرتقال ىلاحلا
 ةدوربلا تراصف «رثكأ سمشلا نع تدعتبال لقآ ضرألل اهبذج ناك ولو «ءايحألا

 ةيبذاحلا تدازف ضرألا ىلإ رمقلا برتقا ول هنأو !؟ءايحألا لك تتالو «قاطت ال اهيلع
 !؟ءایحألا لك كلهأو ضرألا حطس لك قرغاف - دملا تقو - ءاملا ىغطل اهنيبو هنيب

 تماقتسا ام اهالولو «ءايحألا ةايحل ةمرال راهنلاو ليللا ةرود نآ تفرع لهو

 هيف نكست تقو ىلإ جاتحت اهلك ةيحلا تانئاكلا نال «ضرألا تعرعرت الو ةايحلا

 ؟هیف طشنت رخآ عون نم تقوو

 هللا ريغ لإ نم ةماَيفلا موي ىلإ | ادّمرس ليلا مكيلع هللا لعج نإ معيأرآ لفط
 موب ىلإ ادرس راهثلا مكيلع هللا لعج نإ متیآرآ لف د نرعمست الف ءایضب مکیتآب

 لج هتمحر نمو ©9 نورصبت الذ هيف نونکست لبلب مکیتآی هللا ریغ هلل نم ةمايقلا

 : صصقلا] 4 توركشت مكلعَلو هلضف نم اوغلو هيف ارتكسمل راهنلاو ليلا مك
.[V ۷| 

 ىتلا قاررألا ددعن نحنو اًتايحأ اهاسن ىتلا قررلا ناولآ نم - هریغو كلذ

 اهركذي ةينابر معن - ىرخألا قررلا عاونأ بناج ىلإ - ىه ءناسنإلا ىلع هللا اهضافأ

 هب حنجي وأ «تافتلا ريغب اهيلع رمي دلبتملا سحلا نكلو .ركشلاو دمحلاب نمؤملا بلقلا
 رع لع هعيتوأ اَّمْنإ لاقط :نوراق نع نآرقلا ىوري امك لوقي نأ اًتايحآ رورغلا

 .[۷۸: صصقلا] ¶ يدنع

 !هللا دنع نم ال یدهجو یتردقب هتلصح ی

 ىلإ ظقيتيل دلبتلا نادجولا زهت ةقيرطب قررلا عرضوم نآرقلا ضرعي كلذل

 ءهللا دنع نم اهلك قاررألا نآو ءنيتلا ةوقلا وذ قاررلا وه هللا نأ ىهو «ةقيقحلا

 هللا ةئسب اهيف لمعي اغنإ ءةقيقحلا ىف اهشثشني ال وهف دهج نم لذب امهم ناسنإلا نآو
 :هللا وه ءىشئملا نكلو «هتئيشمو
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 هاقعجت ءا ل مھ ةوُعرازلا نح مانور مآ یھ نورحت ام مخآرفآل

 @ ةرمورحَم نحن لب ۵ ومرْطَمْ اإ 9 (Gs یو ن رهکفت ۰طق اماطح

 ول ® نولزعملا نحن ن مأ نزملا نم هرمتلزنآ متنا ©۵ نوبرشت يذلا ءاَمْلا ميرا

 ماشنا مآ ى نورو يلا الا متيآرقأ ج تورك الولف جاج هلع ءا

 حّبَسَف 9“ نيوقملل اعاتمو ةركذت اهاتلعج نحن © نوفشنملا نحن مأ اهترجش
 ۷٤[, - ۳ :ةعقاولا] ( ميظعلا كبر مساب

 ىأ !عرر ىذلا وه هنأ هيلإ ليخيف اهيف روذبلا ىقليو ضرألا ثرحي ناسنإلا نإ

 ىف ةوق كانه لهو ؟كلذ عنصي ىذلا وه ةقيقح لهف !عرزلا ثبنآ ىذلا وه هنآ

 جرختو «ومللل ةرذبلا كرحت نآ عيطتست - ةزجعملا ةينابرلا ةردقلا الإ - هلك دوجولا

 هذه عدوي مل هللا نأ ول یرت ؟موعطلاو لاكشألاو ناولألا فلتخملا عرزلا كلذ اهنم

 0 نأ نوعيطتسي اعيمج ضرألا لهأ ناك له «ةايحلا رس ةرذبلا

 نحن مَا هنوعرزت متنأأ :یلاعتو هناحبس هللا لوقي كلذ لجأ نم !؟رمشتو ومنتل

 دلبتي نيح ناسنإلا هنع لفغي ةلاسملا نم رخآ بناج ىلإ سحلا تفلي مث ؟( توعرازلا

 نآ دوعت ناسنإلا نإ «ريدقلا هللا راجعإ نم هيف ام ىسنيف «روركملا دهشملا ىلع هسح

 - هتلفغ ىف - نظيف «ةرمثلا علطت ىتح ةلحرم ىلإ ةلحرم نم لقتنب ايمان عرزلا ىري
 ىتح ومنت نأ ةرذبلا عضي نيح دبال هنأو .اهتاذ ءاقلت نم اذكه ريست رومألا نأ

 :هل هللا لوقي كلذ لجأ نم «هل اهجرخي ىذلا وه هللا نأ سيو ءةرمللا هل جرخت
 نحت لب یھ ةرمرْعُمل اإ ھ ةرھکفت فف اصح العجل اھت ولو

 اًماطح هلعج مث هتبنا كلذك ءاش ولو ءًالصأ هتبني مل هللا ءاش ولف |4 ًنومورحم
 اندهج انمرغ :نولوقت «مكنيب لوقلا نوبلقت متللظل كلذ ثدح ولو !رمثي نأ نود

 !نامرحلا انيلع عقو :نولوقت وأ «عرزلا رمثي ملو انلامو

 هللا نأ نع - هسح دّلبتي نيح - لفغي هلكلو ءامسلا نم ًلران ءالا یری ناسنالاو

 عقو امك رورغلا هبيصي دق وأ ‹«هسفل ءاقلت نم اذكه لزئي هنأ مهوتیف ءهلزنأ ىذلا وه

 .مکترسحو مكتريح نم لوقلا نوہلقت یآ (۲) . متللظف یآ (۱)

 .ةحولملا ديدش ىأ )٤( .نومراغ یآ (۳)

 .نيرفاسملا ىأ )٥(
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 ابروأ ىف سانلا ىلع ةرطيسملا ةفيدحلا ةيلهاملا ىف شيعي ىذلا رصاعملا ناسنإلا نم
 هلال ؛ءامسلا نم رطملا لزني ىذلا وه هنآ نظيف «ىداملا مدقتلا نم مهدنع ام لک عم

 ارطملا طقسيف بحسلا قوف تارئاطلاب ةنيعم داوم ىقلي نأ اًتايحأ عاطتسا

 لزني ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىهو «ةقيقحلا نع ءالؤهو ءالؤه لفغي

 قيقحت ىلإ ىدؤتل نوكلا ىف اهعدوأ ىتلا ةسلابو «هردقو هتتيشمب «ةقيقحلا ىف رطلا
 ولا تاقبط ىف باحسلا دربي نيح لقاثتي ءالا راخب ناك اذإف .هردقو هللا ةئيشم

 ءهلمح ىلع ارداق ءاوهلا دوعي الف ‹عفترم لبجب باحسلا مدطصي نح وأ ءايلعلا

 ةعيبط نم اذه لعج ىذلا نم ؟هلك كلذ عنص ىذلا نمف . .رطم ةروص ىف لزنيف

 نم لزني رطملا ناكأ صئاصحلا هذه ءاملا راخب عدوي مل هللا نأ ول ىرت ؟ءاملا راخب

 ىدؤژي تارئاطلاب باحسلا ىلع داوملا ضعب ءاقلإ ناك اذإو !؟فٹاكتي نيح هسفن ءاقلت

 اهنومسي ىتلا ةروصلا ىف لزنيف لقثيف فثاكتيف دربي ءاملا راخب لعجيف فدهلا تاذ
 ىلع نوردقي اعيمج رشبلاو ءاهلك ضرألا تارئاط تناك لهف !«ىعانصلا رطملا»
 ةنيعم ننس بسحب ضرألا ىلإ ءامسلا نم لزنيل ءاملا هللا رخسي مل ول كلذ نم ءىش

 1۹١ هيف اهعدوأ

 ىف لؤني رطملا نإق ءةلاسملا نم رحلآ بناج ىلإ سحلا نآرقلا تفلي ىرحخآ ةرمو
 نم ةروصلا هذه ىلع لزني هنآ لفاغلا سحلا نظيف «بارشلل غئاس بذع ءام ةروص
 كلت ةبذعلا هتروص ىف هلزنأ ىذلا وه هللا نإ ءةقيقحلاب نآرقلا هركذيف !هسفن ءاقلت
 الو برشلل حلصي ال ةحولملا ديدش احلام هلعجل ءاش ول هنإو ‹«هقلخب هلم ةمحر

 ؟كلت هتمعن ىلع ركشلا هللا قحتسي الفأ . تابنلا ةيمدتل

 هيدي نيب ةرسيم اهاري نيح ءاهئارو نم قلاخلا ةردق ىسنيو رانلا دقوي ناسنإلاو
 هناحبس هللا وه سيلآ ؟رانلا اهنم جهوتت ىتلا ةرجشلا اشنأ نمف .ءاشي نيح اهلعشي

 ناولآ نم اهريغ ىلع قدصي ةرجشلا ىلع قدصي امو ؟باهولا معنملا قلاخلا یلاعتو

 .هللا دنع نم هلک . .مويلا دوجوملا دوقولا

 ءامس رثأ ىلع ةيبيدحلاب حبصلا ةالص اخي هللا لوسر انب ىلص :لاق هئآ ىنهجلا دلا نب دیر نع (۱)
 هللا :اولاق ؟(مکبر لاق اذام نوردت له» :لاقف سائلا ىلع لبقأ فرصنا املف .ليللا نم تناك

 هتمحرو هللا لضفب انرطم :لاق نم امأف «رفاکو نمؤم یدابع نم حبصأ ؛لاق» ؛:لاق .ملعأ هلوسرو
 نمؤسم یب رفاک كلذف الكو اذك ءونب انرطم :لاق نم امأو «بكاوكلاب رفاكو ىب نمؤم كلذف

 ۔ یراخبلا هاور .«بکاوکلاہ
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 ىتلا راثلا هذه لعج دق هللا نإ :ةلاسملا نم رحآ بئاجب ناسنإلا نآرقلا رکذي مٹ

 ول ةرحآلا ىف هرظتنت ىتلا ىربكلا رانلاٻ هرکذت ةركذت ضرالا ىف ناسنإلا اماقري

 الو ءفدلل نيجاتحملا نيرفاسملل اعاتم اهلعج ىذلا تقولا تاذ ىف « هللا ىصع

 .ماعطلا هيلع نوجضني

 ىف وهو - ناسنإلا ةوعدب هلك ضرعلا كلذب نادجولا زهي نيح قايسلا ىهتنيو
 لك هيلع ضافأ ىذلا ‹ميظعلا هبر مساب حبسي نأ - ینادجولا هلاعفناو هرثأت ةلاح

 !قاررألا كلت

 لبق نم ةينالعو ارس مهافزر امم اوقفيو ةالصلا اوميقي اودمآ نيدلا يدابعل لفل
 نم لزثأو ضرألاو تاومَسلا ىلخ يذلا هللا ع» “لالخ الو هيف عيب ال موي يتأي نأ
 رنا را يف يرجش كلل مكت رسو مكل قرر تآرعشا نم هب رخال مام ءامسلا

 نابل لاهوت ا هللا تمت اودع نإو هوس املك سش ملاقأو راها
 é۱] :ميهاربإ] راق مول

 اصلاح انب مدو رف نيب نم هنوطب يف امم مکیقست ةر ماعنألا يف مكل نول

 نإ اتسح اقزرو ارکس هنم نودخت بادعألاو ليخلا تارمت نمو ۳© نيبراشلل الاس

 اتوب لالا نم يدخأا نأ لحنا ىلإ كبر يحوأو ى توقعي وقل ةيال كلذ يف

 الذ كبر لبس يكلساف تارا لك نم يل مت یه دوشرعی امو رجشلا نمو

 موق ةيال كلذ يف نإ سال ءاقش هيف ةناولأ فلتخم بارش اهنوطب نم جرح

 ٦-14] : لحنلا]  نورڭفتي

 :ةيراحلا ثادحألا ٤

 اهضعب . هتامم ىلإ هدلوم نم هسفت ةصاح یفو ناسنإلا لوح ثادحألا ىرجت

 عولطو «اهبورغو سمشلا عولطو ‹«رمٽتسملا امهبقاعتو راهنلاو لسیللاک ةينوك ثادحأ

 ‹ىفتخي ىتح لءاضتي مث اًردب نوکی یتح رھشلا لوأ نم ههجوأ جردتو رمقلا

 یف ثادحأ اهضعبو .خلإ . .لوصفلا بقاعٽتو دعرلاو قربلاو رطملاو باحسلاو

 . سائلا نيپ طبرث طباورو تاقادص یآ (۱)

 ٤



 ةلوهكو بابشو ةلوفطو «فعضو ةحصو «تومو داليم نم رشبلا طيحم

 .خلإ ..لذو زعو ءرقفو ىلغو «ةخوخيشو

 :نمؤملا ىلع ةايحلا ىف ىرجت ىتلا ثادحألارشأ ه

 ًاريبدت اهئارو نم نآ ملعي ءةربع اهيف هسفنل دجيف نمؤملا ىلع ثادحألا هذه رمت

 ىذلا وهو «هتردقو هتمكحو هملعب ثادحألا ىرجي ىذلا وه «میکح هلإل امیکح

 ءهللا هدير ام الإ ضيرمعلا لئاهلا نوكلا اذه ىف ثدحي الف «هلک نوكلا رمآ ربدي

 . هللا اهديري ىتلا ةروصلا ىلع الإ نوكلا رومأ نم رمأ متي ال

 :لفافلا ىلع ةايجلا ىف ىرجت ىتلا ثادحألارخأ ٠

 وأ ةينوكلا ثادحألا اهنم ءاوس ءثادحاألا هذهب رميف سحلا دّلبتملا لفاغلا ام
 ال ظّقيتب نآ نودو «هتلفغ نم هبنتی نآ نود ءرشبلا طيحم ىف عقت ىتلا ثادحألا

 رمألا ریبدشب هدرفتو ‹نوكلا اذه یف كلاب هدرفتو ءهللا دوجو ىلع ةلالد نم اهيف

 !قيفي ال هتلفغ ىف رداس وهو ثادحألا هب رمت مث نمو «هلک

 !ثادحألا ءارو ةنماكلا ةقيقحلا ىلع ملطيل اره هتلفغ نم هزهيف نآرقلا ءیجیو

 ‹قزرلا نايرجو «ةايحلاو توملا ةرهاظو ءنوكلا ىف هللا تايآ نآرقلا جلاعي امکو

 ثادحألا رمأ جلاعي كلذك «ةرم لوأل ناسنإلا اهاقلتي امآك ةيح ةديدج اهليحيف

 نادجولا لعفنيف ءاهدلبت رعاشملا نع ليزيو ءاهتواشغ سفنلا نع ليزي اب ةيراجلا
 .رعشتسيو بلقلا ظقيتيو «رثاتيو

 يف يرجت يلا كلفناو راهتلاو ليلا فالتخاو ضرألاو تاوَمُسلا قلح يف ةإط

 ثبو اهنوم دعب ضرألا هب ايحاٍَء ام نم ءامسلا نم هللا لنآ امو سالا عقدي امي رحل

 موق ت ايال ضرألاو ءامسلا نيب ٍرخَسمْلا باحُسلاو حايرلا فيرصتو ةباد لك نم اهيف

 :Nt]. ةرقبلا]  نولقعي

 نم ةريبك ةعومجم ىلإ ىرشبلا سحلا نآرقلا تفلي ةدحاولا ةيآلا هذه ىف
 فلإلا مكحب ءاهتلالد ىلإ هبت نود لفاغلا ناسنإلا اهب رمي ىتلا ةيلوكلا ثادحألا

 اهنآ كرديو ةينوكلا تايآلا هذه ىريل دّلبتملا سحلا اذه ظقوي نآرقلا نكلو . ةداعلاو

 .ةمكحو اًريبدت اهءارو نكلو ءاهسفن ءاقلت نم ثدحت نأ نكمب ال
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 سحلا ظاقيإ ىهو - ةدوصقملا ةياغلا ىلإ لصي نآرقلا نأ دجم ةيآلا انربدت اذإو

 :دحاو نآ ىف نيتقيرطب - دلبتملا

 كانهف «دحاو ضرعم ىف ةيراجلا ثادحألا نم ريبك ددع دشح ىه :ىلوألا

 ىلعميو «رمتسملا امهبقاعت ىنعمب) راهنلاو ليللا فالتحخا كانهو «ضرألاو تاوامسلا

 رطملا كانهو ءرحبلا ىف نفسلا نايرج كانهو «(لوصفلا رادم ىلع امهلوط فالتخا
 كانهو ءاهئاجرأ ىف ةشبنلا باودلاو ؛ضرألا ىف ةتبانلا ةايحلاو «ءامسلا نم لرانلا

 دشحلا الهو . . .ضرألاو ءامسلا نيب قلعملا باحسلا نايرج كانهو ‹حايرلا فیرصت

 ىهو ةيراسجلا ثادحالا كلتل تفلي الف سحلا اذه دبي دقف .سحلا ظقوي هتاذ
 دشحت نیح اھنکلو ءرخآلا نع لصفنم تقو ىف ةدح ىلع عقي اهنم لك «ىدارف

 اهعبتتي وهو «ظقيتسب نأ دبال سحلا نإف عمجتلا كلذبو ىلاوتلا اذهب ضّرعتو اذكه

 هذهب هقحالت یهو ‹مينتسي وأ اهيف لفغي ةصرف دجي الف ‹«ىرخألا رثإ ةدحاو هلايخب

 !هتقمل دق ىرحألا نوكت ىتح ةدحاو عبنت نم ىهتني داكي ال ءةعرسلا

 ةكرحلا ىلإ سحلا تفل قيرط نع ثادحألا هذهب نادجولا طبر ىه :ةيناثلاو

 دوعتي نأ سحلا ىلع لهسي دق كرحتي ال ىذلا تباثلا دهشملاف .نوكلا اذه ىف ةبئادلا

 دلبتي نأ سحلل نكمي الف ةرمتسملا ةكرحلا امأ .هريثي دهشملا دوعي الو دّلبتيف هيلع
 . ظقيتيو تفتلي نأ دبالو ءاهءارإ

 هنكلو ناسنإلا هدهشي مل ميدق ثدح وهو «ضرألاو تاوامسلا قلخب ؟دبت ةيآلاف

 سحلا مامأ ةنكاس قلخلا ةروص عدي ال ىنآرقلا قايسلا نكلو .همامأ ةلثام هراثآ ىري

 ىف امهلوط فلثخيو نارودي راهنلاو ليللاف .اهتادرفم كيرحتب ةروصلا كرحي لب
 نم لزانلا ءاملاو «سانلا عفني اب رحبلا ىف ىرجت كلفلاو «رمتسلا امهبقاعت ءانثأ

 ال ةكرحلا نكلو .ضرألا وحن لورثلا ةكرح ىهو «كلذك ةكرحلاب مستي ءامسلا

 ةبدجم تناك ىلا ِضرألا نم ىجا تابنلا جرخپ لرانلا رطملا اذه نمف «ائه ىهتنت

 ضرألا روصيف ( اهتوم دعب ضرألا هب ايحأف :لوقي ىئآرقلا ريبعتلاو ءلبق نم
 یرتو :جحلا ةروس ىف لوقي امك «رطلا لوزن دعب ةايسحلاب تكرحتف ةتيم تناك
 4چه جوز لک نم تتبنأو تّبَرو ترها ءاَمْلا اَهْل الرد اذإَف ةدماه ضرألا

 ثءاج باودلا روصتل رمتست لب ؛كلذك انه ىهتنت ال ةكرحلا نكلو «[: جحا

 اهیف ٹبو :لوقي ىئآرقلا ريبعتلاو ءرطمل اب ضرألا هتجرخأ ىذلا تابنلا لكات ىعست

 رکذ ءیجي مث . .دحاو ثقو ىف تاهاجتالا عيمج ىف ةكرح ثبلاو باد ٍلك نم
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 ةديدش ةكرح تكرحت اذإ الإ اًحاير ىمست ال اهنإف «لاحلا ةعيبطب ةكرحتم ىهو حايرلا
 اذكهو «ضرألاو ءامسلا نيب اًرخسم كلذك اكرحتم باحسلا ركذي اًريخأو .ةسوملم

 كرحتيو اهب لعفنيف ةبثادلا اهتكرح ىف سحلا اهالمتيو «تانثاكلا لك ةكرحلا لمشت
 .اهعم

 هذه ضرع ءانثأ ىف ىرشبلا سحلا تفلي ىنآرقلا ريبعتلا نأ كلذك سنت الو
 :ثادحألا هذه لك هتردق كرحت ىذلا «ىلاعتو هناحبس هللا ىا ةرسمتسملا ةكرحلا

 نیتیلاوتم نيترم هيلع ريمضلا دوعيو ةرم م حيرصلا ت ةلالجلا ظفل ركذيب اذکهو ‹4ةباد

 هلوق ىف نييرحخآ نيترم سحلا هيلإ تفلي مث < ‹(ثبو] هلوقو احق هلوق دعب
 ةحضاو ةراشإلا ذإ 4 رحسملا باحسلاو ل :هلوقو جايرا فيرصتو إل : یلاعت

 .هللا وه باحسلا رخسي ىذلاو هللا وه حايرلا فرصي ىدلا نأ ىلإ

 ةينب ىف ةيراجحلا ثادحألا ىلإ رشبلا نادجو نآرقلا ظقوي اهلك لئاسولا هذهبو

 . سائلا ةايح ىفو وكلا

 نم زعتو ءاشت نمم كلملا عردتو ءاَشَ س كلما ينؤت كلما كلام مهلا لف

 را ی لل عر د ریش د رک یم ل لآ طی طن س قر ق

 نم قزرتو يحلا نم تيما ج جرختو تملا نم يلا جرختو ليلا يف راها جلوتو
 :YY e] نارمع لآ ] (باسح ٍریغب ءاش

 اسك هلعجيو ءاشي فيك ءامسلا ىف ةطسبيف اباحس ريف حايرلا لسري يدلا هللا ل
 ۵ نورشبتسي مه اذإ هدابع نم ءاشي نم هب باص اذإف هلالخ نم جرخپ قولا یر

 هللا تَمْحَر رات رظناَف 3 نيسم هلق نم مهلع لري نأ لبق نم اوئاک نإو

 يد ريق يش راک ىلع رهو نتوما يحل كلذ اهتوَم دعب ضرألا يحي فيك
 و يتوعلا عمست ال كإف ع هورفكي هدعب نم اولظل ارفصم وأرق احير انلسرأ آو
 هیس ةت يع یا دای تنا ر تد نیک | ءاعذلا مصلا عمست
 دعب نم لعج من فعض نم مكقلخ يذلا هلا ع GP ی9 نرمل مه اتایاب نمؤب نم الإ

 ريدا ميلعلا وهو ءاشي ام ىلخي ةبيشو افْعَض ةف دعب نم لع م ةرَف فعض
 ٤۸ - ٠٤[. :مورلا]
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 :بيغلل لماشلا هللا ملع  ه

 ىف هل ثدحيس اذام فرعي نأ بحي «بيغلا ةفرعم ىلإ اًمثاد ناسنإلا قوشتي

 .ديعبلا دغلاو بيرقلا دغلا

 الوم اًئيش ناك وأ «هقيقحتل ناسنإلا ىعسي اًدوشنم ًالمآ بيفغلا اذه ناک ءاوسو

 نآ بحي ارش وأ «هنم دیزتسی نأ بحب | اريح ىا اتم وجني نآ ناسنإلا بحب

 .لاكشالا نم لكش ىأب بيغلا اذه ةفرعم ىلإ علطتلا مئاد وهف . هنم صلختي

 ا ا ٠ يطع ال لف كلف بر

 ' . .لوهجملا فشتسب نأ لواحب

 نأ لواحي تافارعلاو نيفارعلا ىلإ - هنامإو هنید همصعي مل اذإ ۔ اجلي دقو

 نع زجاع هنآ ملعي لعف امهم هنکلو . . بيغلا اذه نع اًئيش مههاوفآ نم صلختسي

 «ملع ىلع دمتعت ال سدحو نونظ ليبسلا اذه یف هتالواحم لک نأو ‹«بيغلا ةفرعم

 .هب قدصملاو هيطاعتم دعوتي ميركلا عراشلا ءاج مرحم عادخ اهضعب لب

 هناحبس هنأل هلك بيغلا فرعي ىذلا هللا ةردقب ناسنإلا نمؤي نأ بجي اذه ىلعو

 ‹«ىضاملا ىف ثدح ام لکو ءضرألا ىف امو تاوامسلا ىف ام لكب ميلعلا وه

 ىضاملا ىف اهيرجمو ثادحألا ءوشنم وه هناحبس هنآل ؟لبقتسملاو رضاحلا ىف ثدحيو

 هل هناحبس هلع ةرضاح ءاهتاليصفت لكب هل ةمولعم ىهف < ‹لبقفتسملاو رصضاحلاو

 نم هرکذیو «هدلبت نم نآرقلا هکرحپ ذئدنع . . .یسنیو دڵہتی دق ناسئإلا نکلو

 :رتاتلا نم تلفي نأ عيطتسي ال هلعجتو ازه نادجولا زهت ةقيرطب « هتلفغ

 هدنع ءيش لكو دادرت امو مارل ضيغت او نأ لك لمحت ام مي لا ]

 نمو لوقا رسا نم مكن ءاوس © ٍلاَعمْلا ريكلا ةداهشلاو بقا ملاع © رادقمب

 هغلخ نمو هيدي نیب نم تابقعم هل 0 راهتلاب براسو لیللاب فخم وه نمو هب رهج

 .[-۸ :دعرلا] هللا رمأ نم هنوظفحي

 اديج كسفن عجار !؟اهداعبأ تروصت له :قايسلا ىف ىلوألا ةيآلا هذه ربدت

 . .رمألا نم دكأثو

۳۸ 



 قا رم

 ؟( یشنأ لک لمحت ت ام تروصت له

 ثانإو «ناسنإلا ثانإ لمشي ريبعتلاف «تاذلاب ثانإلا ىآ ددحي مل قايسلا نإ

 . ..ماوهلاو تارشحلا ثانإو ءرحبلا ىف كامسألا ثانإو ءريطلا ثانإو ءناويحلا
 تروصت لهف .. .ابسحف ناسنإلا ثانإ ىلع رصتقا قايسلا نأ ضرتفنلف كلذ عمو

 ؟رمألا

 نآ عيطتست له !؟ضرألا رهظ ىلع ناسنإلا ثانإ نم ىشنآ «مك» تروصت له

 !؟ادع نهيصحت

 كانه ىثنأ مك ىصحت نأ كل ةحاتملا لئاسولا لك مادختساب تعطتسا كنآ بهو

 اهتاراغمو اهفوهكو اهتاباغو اهنايدوو اهلابجو اهلوهسو «ضرألا تاراق لك ىف
 ىذلا امف . .ةرومحعملا اهندمو ةيئانلا اهرزجو اهمايخو اهخاوكأو اهتويبو اهروصقو
 لکب فیکف ! هيف شيعت ىذلا اذه كليج یف مويلا ءايحألا ثانإلا ددع هنإ ؟هتیصحآ

 ىتاوللا ثانإلا لکب فیکو ؟ليحلا كلذ یتح ةقيلخلا ءدب نم نشع ىثارللا ثانإلا

 !؟هللا الإ هملعی ال نمر ىلإ دعب نم نشعیس

 تطحا فكنآ ةلهو لوأل تروصت ىذلا لئاهلا رمألا اذه نم ةدحاو ةلحرم هلهو

 !هداعبأب

 .( ىفنأ لك لمحت ام معي هللا ل :ةيلات ةلحرم ىلإ - انلايخب - لقتتنلف

 ىأ ملعتل كلايخب رمألا تعبتت لهف . . .اًتينج اهنطب ىف لمحت «ىثنأ لك» هذه
 !؟هللا ملع هب طاحأ ىذلا وه ءىش

 هذه نم نينج لك نع هللا اهملعي ىثلا (تامولعملا عاونآ» كلايخب تعبتت له

 !؟ةنجألا

 لیمج ؟هرعش نول ام ؟هینیع نول ام ؟هانیع فیک ؟همف فیک ؟هفنأ فیک ؟هتامسق

 :هومن لحارم نم وه ةلحرم ىآ ىف ؟همجح ام ؟هلوط ام ؟لیمج ریغ مآ ةعلطلا

 ؟..مآ ؟. .مآ ؟ةخضم مآ ؟ةقلع مأ ؟ةفطن

۳۹ 



 . .دعب هتنت مل !الك ؟دحلا اذه دنع «تامولعملا عاونأ» تهتنا له

 نينج لكل ةبسنلاب اهئاصحإو تامولعملا هذه عبتت تت نع ارجاع انه كلايخ فقي دق

 فقوتي ال ءاعيمج اهلمشي ىذلا «لماشلا هللا ملع نإف كلذ عمو . یثنآ لک هلمحت

 .ةلهو لوأل اهيلإ تنآ تفتلت ال دق ىرحخأ «تامولعم» لمشي لب . .دحلا اله دنع

 ءدب ذنم یٹنآ لک هلمحت نینج لک مسا ام یآ ؟دلوی نیح نینجا اذه مسا ام

 ؟ةعاسلا مايق ىلإ ةقيلخلا

 و و ل ا ای یاری ج ر ینیالا یف یضقیس ىلا رمع ام

 قط نم مل ربارت نم مکانقلخ انف ثعبْلا نم بير يف مک نٳ سائلا اهيأي $ ؟شيعي

 ىلإ ءاعت اه ماحزألا يف رقثو مكل نيل ةقاخم ريغو ةفلخم ةغضم نم م ةقلع نم م

 إد نم مکدمو یوی نم مکنمو مک دشآ ارغب م القط مکج رخت م یم لج
 املا اهبَلع انأزنأ اذإق ةدماه ضرألا ىرتو اعيش لع دب نم معي الكل رمل لذزأ

 :٥[. جحلا] (جيهب جوز لك نم تتبنأو تبرو ترتها

 ميرك ؟ناہج مأ عاجش ؟ريرش مآ بيط ؟اهلمحي ىتلا هلاصحت ام ؟هثاكذ ةجرد ام

 ؟هتايح ىف ىرجت ىتلا ثادحألا ام ؟ضرالا یف هل رودقملا هرذق ام ؟لیخب مآ

 باحصأ نم مآ رانلا باحصأ نم یأ . .دیعس مآ وه یقشأ ..اًريخآ .. مث

 ؟.يعنلا

 گ1 هذه نإ

 ىتلا ةقيقحلا هذه داعبا تروصت له !؟تتیقح هتتيقج ىلع رمالا نکلا ٹروصت لهف

 ؟. .( ىنا لك لمحت ام معي هللا ل : ةيآلا اهركذت

 ام غیرفتب اهضيغو لمحل اب اهدايدرا ملعي .( دادزت امو ماحرألا ٠0 ضيغت امو إل

 نإ» :قردصملا قداسصلا وهو ميم هللا لوسر انثدح :لاق هثع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع نع (۱)
 ةغضم كلذ ىف نوكي مث كلذ لثم ةقلع كلذ ىف نوكپ مث اموی نیعبرأ هما نطب یف عمجی مکدحا
 «هلمعو «هلجأو ‹هقزر بتڪڀ ‹تاملک عبراب رمۋيو حررسلا هيف خفيف كلملا هللا لسري مث كلذ لثم

 .ملسم هاور .(۰ . .دیعس وآ یقشو

 .شمکلتو صقنت یآ (۲)

٤١ 



 ام ۔ روصت درجم ۔ روصتت نا لواحو . .یثنآ لک عبتتف یرخآ ةرم كلايخب دعو
 ًرهش لمحلا لحارم نم ةلحرم لكو ءاهتدالوو اهلمح نم لماشلا هللا ملع هب طيحي
 ىلع هرارکتو «ةدح ىلع ىشنآ لك عم كلذ راركتو ءاهلمح عضت ىتح رهش دعب

 لك !؟رمالا داعبأ تروصت له یرخا ةرم . (رادقمب هدنع ءيش لکو ط

 . .رادقب هدنع يش

an هه 
 لک لمحت ام وه . .ءیش لک نم اًدحاو اًئیش عبتتیل دکو كلايخ بعت دقل

 !؟(٥ یش لك عبي نآ كلايح دارآ اذإ فیکف . .4 یف

 هللا ملعف كلذ عمو ؟ضرألا لك ىف اعيمج رشبلاو تنآ ؟عيطتست كنآ نظت له

 كلذك (ءیش لک قلخی ي هنإ لب «بسحف اذه سیلو . .(ءىش لكا ملعي لماشلا

 .رادقمب

 وه وآ «ءىش لك هب هللا قلخي ىذلا ردقلا وه انه «رادقملا» ىلعم ناك ءاوسو
 نع ًالضف روصتلا درجم نع زجمعي ىرشبلا لايخلا نإف ءىش لكل ددحملا «ردقلا»
 !ءاصحإلا نع ًالضف ةطاحإلا

 ملع نم اًدحاو اكرط تيار دقو .( لاععمْلا ريبكلا ٠ةداهشلاو بيلا ملاعإ»
 ؟ةداهشلاو هلک بیغلاب فیکف «هءاصحإ الو هعبتت كلايخ عطتسي مل ‹«بيغلل هللا

 !هللا ىلع هنورسي مهن اًتايحأ مهتلفغ ىف نوروصتي لوقلا نورسي نيح سانلاو

 كلذك نوفختسي مهنآ نونظی مهرئارس وأ مهلامعأب سانلا نيعأ نع نوفختسي نحو

 !هللا ىلع

 «هب رهاجلاو لوقلاب رسُْلا هدنع ىوتسي «بپغلا لك هملع لمشي هللا نکلو

 .ءاوسلا ىلع نلعتسمل او ىفختسمل او

 لک بقعتت ةكئالم كانه نآ ىأ .( هنوظفحي هفلخ نمو هيدي نیب نم تابقعم هل )ل
 . هيلع اهلچست تو هلامعأ

 .هللا رماب ىأ ( هللا ٍرمأ نم

 .دوهشلا ءىشلا ىأ (۱)

 ك١



 !؟هللا ملع نع ناسنإلا لامعآ نم دحاو ءىش بیغي نیأف

 نم طقس امو رحبلاو ربا يف ام ملعيو ره ألإ اهمال بيلا حتافم دعوو
 (نيبم بانك يف الإ سباب الو بطر الو ضرألا تامل يف هح الو اهم الإ ةقرو
 .[۹٥:ماعتالا]

 اذام سقت يرد امو ماحرألا يف ام ملعيو ثيغْلا ليو ةعاسلا ملع هدنع هللا نط

 :rt :نامقل] © ربح ميلع هللا نإ تومت ضرأ ياب سفن يردت امو ادع بسك

%# %# # 
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 ىلقعلا ليلدلا

 كلذك هنإف «ةيهولألا ةقيقح ىلإ هظقويل ىرشبلا نادجولا نآرقلا بطاخي امك

 فرعيل «نوكلا ىف هللا تايآ ىف رظنيو ءربدتيو ركفيل ىرشبلا لقعلا بطاخي

 ؟قلاخ ريغب لئاهلا نوكلا اذه دجوي نآ نكي له ١

 ؟ميكح ميلع رداق هلإ الإ مخضلا نوكلا اذه نوئش ربدي نآ نکی له ۲

 ؟ريبدتلا ىف كيرش وأ كلملا ىف كيرش هلإلا اذهل نوكي نأ نكي له ٣۳

 زجعي نأ نكي هلإلا اذه نأب ريشت نوكلا فيعاضت ىف ةئوشبملا ةردقلا تايآ له - ٤

 وأ ثعبلا وآ ةثامإللا وآ ءايحإلا وأ قزرلا وأ ريبدتلا وأ قلخلا رومآ نم رمأ نع

 ؟ءارحلا

 بطاخي نآرقلا نكلو «نادجولا اهيف بطاخ نأ نآرقلل قبس رومأ اهلك كلتو

 اًضرع نادجولا ىلع اهلك رومألا هذه ضرع امكف .هلقعو هنادجو :هلك ناسلإلا

 «لقعلا ىلع اهضرعي كلذكف «ةيهولالا ةقيقحل هكاردإو نادجولا عانتقاب ىهتني اًرثؤم

 ءاهتاذ ةياغلا ىلإ ةياهنلا ىف ىدؤي ىذلا «ميلسلا ىقطنملا ريكفتلل هظقويو «هشقاني

 . كيرش نود دحاولا هللاب ناإلا بوجو مث نمو ‹ةيهولألا ةقيقح كاردإ ىهو

 ئزتجن نآرقلا ىف ةريثك ربدتلاو لماتلا ىلإ هوعدتو لقعلا بطاخت ىتلا تايآلاو

 :اهنم جذامن ركذب

 (ةور مت الآ مكن يفو © نيبقوملل تابآضرألا يفرط
 ۲١[. ۰۲۰ :تایراذلا]

 سفنلا ىف ةثوثبملا تايآلاو «ضرألا ىف ةثوثبملا تايآلا هلقعب ناسنإلا لمأت ولو

 ىلع اهنم لك منت ىتلا «ةزجعملا تايآلا هذه نم ةيآ لكل لوهذلاو بجعلا هباصأل

 .دح دنع ففت ال ىتلا ةزجعملا هتردق یلعو « هناحبس قلاخلا دوجو

 اذه اهب رخ زي ىتلا ةمخضلا ةيوامسلا مارجألل ةبسلاب ريغص مرج ضرألاف

 رصبلا ىتأي ال ىتلا ةعساولا ءارحصلل ةبسنلاب لمرلا ةبحك نوكت نأ ودعت ال ءنوكلا

 لايخلا زجعي ام ةزجعملا هللا تايآ نم - اهتلاض ىلع ۔ اھیفف كلذ عمو .اهرحخآ ىلع

۳ 



 هل لهذت ام اهب هللا اهعدوأ ىتلا صئاصخلا نم اهيفو «هئاصحإ نع ًالضف هعبتت نع
 .لوقعلا

 ةيصاخب - ىرخألا مارجألا نم مويلا ىتح ملعن اميف اهدحو - هللا اهأيه دقف

 .رارمتسالاو دوجولا ةنكمم اهيلع ةايحلا لعجي ام فورظلا نم اهل لعجو «ةايحلا

 ال ىوج فالغب اهلوح ظفتحت اهتیبذاج لعجي قیقد ینابر باسحب ةبوسحم اهتلتکف
 ردقلابو «ةيحلا تانلاكلا سفلتل بولطملا نيجسكألا دجوي فالغلا اذه ىفو ؛ددبثي

 ناصقنلاو ةدايزلا نال ؛ناصقن الو هيف ةداير الب تانثئاكلا هذه سفلتل بولطلا
 ‹ قيقدلا ىنابرلا باسحلا كلذب ةبوسحم اهترارحو !ءايحألا هذهب ةراض امماتلک

 تاوقٴلاو !اهفعض نم الو اهتدش نم ثوم الف ةيحلا تانئاكلا اهلمتحت ىتلا ةروصلاب

 هذه نيب قيقد ناوت عم ءالخلا نم تانئاكلا كلت ةجاحب ىفت ثيحب ةبوسحم اهيف

 لك نم اهيف اتتبنأو يساور اهيف انيقلأر اهانددم ضرألاو :اهتاوقآ نيبو ,ثانئاكلا

 1٠] :تلصف] 4 اهتآوفأ اهبف ردقو 14: رجل ا] ( نوزوم ءيش

 دقف ‹تاوقألا ىف نراوتلاو ةيحلا تانئاكلا نيب ضرألا یف نراوتلا رکذ یلعو

 عيمج اولتفي نأ ةريرشلا مهسفنأ مهل تلوس نيصلا ىف نويعويشلا نآ ءابنألا ترگذ

 o "لالغلا عومجم نم ةثالا ىف ةرشع لكأت اهنأ ةجحب نيصلا ىف ةدوجوملا ريفاصعلا
 عطقو فوفدلا ىلع برضلا بروات قرف ندملاو ىرقلا لک یف اودنچف !اهنوعرزی

 اتل اهشوشع ىلإ یوأت نأ ريفاصعلا تدارأ املکف «مایآ ةثالث ةدمل راهن ليل حيفصلا

 نم ريفاصعلا عيمج تكله ىتح ‹ناريطلا ىلإ تداعف توصلا اهجعرأ حیرتست وأ

 كلب ىلع اوضق مهئاب نوريرشلا حرفو . موللا مدعو بعتلاو شطعلاو عوجلا

 ريغ الماك مهيلإ لصيس لوصحملا نأ ىلإ اونامطاو ءةفيطللا ةريخصلا تاقولخلا
 كلت تناك ىلا ةراضلا تارشحلا نإف !داصرملاب مهل ناك هللا نکلر |!صوقثم

 دعب ضرألا ىف ترشتنا «هریہدثو هللا ةمكحب عرزلا نع اهاذآ عنمتف اهلكأت ريفاصعلا

 رشبلا دارأ نیح اذکهو !لوصحللا نم ةثاملا ىف نيسمحخ تلكأف ريفاصسعلا توم

 ءازجلا مهباصأ هتمكحب ضرألا ىف هللا هجو ىذلا نراوتلاٻ اوشبعي نأ نولاصضلا
 !نوربتعي اوناک ول مهل ةيآ هله تناكو ءهللا دنع نم عدارلا

 اندجول رةريغصلاو ةريركلا يف :ضرألا, و هللا تایآ عہسشتن انیضم ول الکھو

 لیخنو عرزو باعا نم تائجو تارواجعم عطق ضرألا يفو  .ىهننت ال بئاجع
 يف نإ لكألا يف ضب ىلع اهب لضقلو رلحاو عامي ىقسي لاونص ريغو ناونص
 ]4: دعرلا]  نرلفعي موقل تايآل كلذ

 ٤



 .اهرواجت مغر ىرخألا نع اهنم لك ةينب فلتخت تارواجتم عطق اهيف ضرألاف

 نود عرزلا نم ةنيعم عاونأل حلصي اهضعبو «هتبني ال اهضعبو عرزلا تبني اهضعب
 .ةبيجع اهدحو كلتو . .اهريغ

 اهلك . .بانعألاو ليخنلاو عورزلا نم ىتش اعاونأ تبنت ةدحاولا ضرألا نإ مث

 ليخنلاك دحاولا عونلا ىتح .ضعب نع فلتخي اهضعب نكلو «دحاو ءامب ىقسي
 . ىرحخأ ةبيجع كلتو . .ةجودزملا ةلخنلاو ةدرغملا ةلخنلا هنم جرخت

 اًتضعب مهماعط ىف سانلا لضفي «تاقاذملاو موعطلا ةفلتخم عورزلا هذه نإ مث

 . ةثلاث ةبيجع كلتو . . ضعب ىلع اهنم

 صاخلا هقوذ بسح رحآ ناسنإ هلضفي الو ناسنإ هلضفي دق دحاولا معطلا نإ مئ

 تايآل كلذ يف نإ :ميظعلا هللا قدصو . .ةعبار ةبيجع كلتو . .هعبط ىف بكرلا

 . ( نولقعي مرفأ
 اهنم نوكتي ىتلا ةحقللا ةدحاولا ةيلكلاف !بجعأ اهنإف سفنألا ىف تايآلا امأ

 اهنم ومنیف !یرت داکت ال یهو یرشبلا سج لا صئاصحخ لک ىلع لمتشت نینجا
 !ناسنإلا صئاصخ لک هيف لماک ناسنإ

 ءزجو ءاسأر اهنم ءزج حبصيف «نينجلا ومن ءانثآ ىف صصختتو مسقنت اهنإ مث

 نم نينجلا اهثري ىتلا ةيثارولا صئاصخلا لمحت تايئزج ىلع كلذك ىوتحت اهنإ مث

 نم ةفصو «ًالثم رعشلا نولك بألا نم ةفص نينجلا لمحپ دقف .دادجألا وآ مالاو بألا

 «لخبلا وأ مركلاك ةيلقعلاو ةيسفنلا تافصلا ةثارو كلذ نم بجعاألا لب . .نذألا

 !بادآلا ىلإ ليلا وأ مولعلا ىلإ ليملاو «ءابغلا وأ ءاكذلاو «نبحلا وأ ةعاجشلاو

 رکفی فیک ؟دجوت نیأو ؟دجوت فک ؟یه ام . .اهتاذ ةيلقعلا تافصلا هذهو

 ؟ركذتي ام ناسنإلا ركذني فيك ؟لقعلا

 ركفي فيك انل لوقت نآ نع تزجع دق ةظحللا هذه ىتح ملعلا ثاحبأ لك نإ

 !ءاعدتسا ریغب اًتایحآ هلاب ىلع رطخت فیکو ءاهءاعدنسا دیری نیح ناسنالا
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 ىف نوکتت فیک ؟دجوت نیآو ؟دجوت فیک ؟یهام . .كلذك ةيسفللا تافصلاو

 ةفصلا هذه نمکت ناکم یآ یفو ؟نبلا رأ ةعاجشلا وأ لخببلا وآ مركلا ةفص سفللا

 یفو ؟یدام مأ یونعم ءیش یه له ؟نیآ ؟هخم یف ؟نیآ ؟همسج یف ؟ناسنإلا یف

 ؟هكولسو ناسنإلا تافرصت یف رثؤت فک نیلاحلا الک

 !؟ٹروت فیک :كلذ نم بجعأو

 نم انيهتنا ال «سفنألا ىف هللا تايآو «ناسنإلا صئاصح مبعث انيضم ولو
 ءاقلت نم ثدحي نآ نک ال هلک اذه نآ انکردالو ‹ةيآ لكو ةصيصح لكل بجعلا

 ةیاغ امیکح دجوملا اذه نوکی نا دبالو «دجوم نم هل دال .ةلهذملا ةقدلا هلهب هسفن

 ‹رجعملا قيقدلا قلخلا اذه ئشني نأ عاطتسا ام الإو «راجعإللا دح ىلإ اًرداقو ةمكحلا

 .لقعلا اهرسحي ال بئاجع ىلع هنم ةيئزج لک یر یل

 مكسفنأ يفو ©2 نيقوملل تايآ ضرألا يفو ط :قحبہ هللا لوقي كلذ لجأ نمو

 تدق هلا در ة۲ ھی ناک را یھ ورشم سزا نم ڈھل الخلا ماو
 مأ و نرلانسي مهو لعفي امع لاسي ال © نرقص اع شرعا بر هللا ناحبسق
 ال مهر لب يلب نم ركذو يهم م رکذ اذه مكناهرب اوتاه لف ةهلآ هنود نم اوا

 iY] : ءايبئألا]  نوضرعم مهف قحلا نوملعي

 ال ةيقطنم ةجيتل صلختسيو رمألا ربدتي ىكل لقعلا نآرقلا بطاخي تايآلا هله ىف

 ,رهاظلا قحلل اًملاخم ىعدي ام ىلع ناهربلاب یثأڀ نأ هبلاطیو «تایآلا نم هلوح یری

 ام :قسانتلا نم لقعلا روصتي ام دعبأ ىلإ قسانتم نوكلا اذه نأ رهاظلا قتحلاف

 را مجزا مَن ى ررطُف نم ىر لّ َرْصَبْلا عجراف توات نم لمحا أخ يف یر
 :Ké oY كللا] ¢ ريسح وهو ائساخ رصبلا كيلإ بلقني نيترك

 ءهلك ضيرعلا نوكلا اذه ىف ةرعش ديق لتخت ال ىتلا ةطوبضملا فكلقلا ةرودف

 طوبضأملا اهدعوم یف یئٹأٿ یتلاو ‹«كالف“لا ةكرح نم ةثشانلا راهنلاو ليللا ةرودو

 . .لايجألاو نورملا رادم یلعو لوصفلا رادم ىلع ةيناثلا ءارجأو ةيناثلاو ةقيفدلاب

 .ضراألاو تارامسلا یف یآ :امهيف )1(
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 الو نمزلا رم ىلع ةدحاو ةرم ئطخت ال اهيف هللا اهعدوأ ىتلا ةداملا صاوحخو

 وه نيجسکالاو ‹ساحنلا وه ساحنلاو ‹«دیدحلا وه دیدحلاف .ةرم نع ةرم فلتخت

 وأ ةدوربلاو ةرارحلا ءارإ اهكولس ريغتي الو ء«اهصاوحخ الو اهبیکرت ریځتپ ال ‹ نيجسکٴالا

 ةدحاو ةرم ثدحی ال .رصانعلا نم اهريغ عم ةيواميكلا اهتالعافت ىف وأ طغضلا ءارإ

 نأ ةرم ثدحي الو .نيجورديألا نم نيترذو نيجسكألا نم ةرذ نم الإ ءاملا نوكتي نأ

 . قرطني الف ساحنلا قرطي نأ ةرم ثدحي الو .ددمتي الف ديدحلا نخسي

 یف اھنع فشکی نآ مویلا یتح ملعلل نکمآ یتلا تانیوکتلا طسبا یھ یتلا ۃرذلاو

 ىف ةياغ ةريغص ماسجأو ء(نوتوربلا ىه) ةاون نم نوكما بيجعلا قيقدلا اهماظن
 ىف ةلداعتمو اهعم ةبذاجتم «قيقد ماظن ىف اهلوح رودت ‹(تانورتكلإلا ىه) ةقدلا

 . بكاوكلا اهلوح نمو سمشلا هبشي عضو ىف ةيئابرهكلا ةلحشلا

 تانئاكلاو . .اهرثاكتو اهومنو اهرارفإو اهئاذغ ىف بيجعلا اهكولسو ةيحلا ةيلخلاو

 سنجلا عاونأ نم عون لك زيمتو «رحآلا نع اهنم سنج لك زيمت ىتلا اهصئاصحخو ةيحلا
 ناويحللو . هصئاصحخ تابنلا نم عون لكلو «هصئاصحخ ةماع تابنللف . .رخآلا نع

 .هصئاصحخ هعاونا نم عون لکل مث «هصئاصخ

 ىف ةبيجع هنیوکت یف ءزج لکو . .اهعفرأو ةيحلا تانئاكلا دقعأ ناسنإلا مث

 .هتفیظو ءادأو هقسانت

 رطیسم دحاو هلإ الإ ضرألاو تاوامسلا ىف نوكي نأ هلك كلذ عم نكي له

 .( اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول ؟یلاعتو هناحبس هللا وه ميکح ربدم

 نم دحاو نع رداصلا قلخلا قباطتي فيكف ؟ءاشي فيك هدرف قلخي هلإ لك سيلآ
 نم دحاو اهقلخي ىتلا ةرجشلا نوكت فيك ؟هريغ هلإ نع رداصلا قلخلا عم ةهلآلا

 نوكي فيك ؟رخآ هلإ اهقلخي ىتلا ةرجشلا عم اهلاوحأ لك ىف امامت ةقباطتم ةهلآلا

 نم ةرذ نم رحآلا هلإلا هقلخي ىذلا هسفن ءاملا وه ةهلآلا دحأ هقلخي ىذلا ءاملا

 ؟نيجورديألا نم نيترذو نيجسكألا

 رثكأ اهنوئش ىلع فرشيو «نافلتخم ناهالإ اهئشدي ىتلا كلفلا ةرود مظتنت فيك

 ؟هلإ نم

 ؟اهريسي ىذلا ناطلسلاو اهيلع نميهت ىتلا ةدارإلا تددعت اذإ مظتنت نأ نكمي له
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 اهديري رخآو قرشملا نم قرشت نأ سمشلا ديري ةهلآلا نم ادحاو نأ ثدحب الآ

 ؟رمألا ريصي فيكف !برغملا نم قرشت نأ

 یف یعسیو هیمدق ىلع یوتسی نأ ناسنإلل دیری ةهلآلا نم ادحاو نأ ثدحبي الأ

 وأ «ناویحلاک عہرآ ىلع یش نآ هل دیری رخآو «ضرألا رمعيو قررلا ىغتبي ضرألا

 ؟رمألا ريصي فيكف ؟تابنلاك ةدحاو قاس ىلع نيطلاب اًمصال ىقبي

 تاودألا هنم عنصت اًبلص نوكي نأ ديدحلل ديري ةهلآلا نم ادحاو نأ ثدحي الأ

 لتاقي ىذلا حالسلا عنص ىلع هنيعتو ضرألا ةرامع ىلع ناسنإلا نيعت ىتلا ةبلصلا

 مرقيل نازيمْلاو باكا مهم انأزنآو تانييلاب انلسر انلسرأ قل ل : هللا ةملك ءالعإل هب

 رص نم هللا معو سال عفا ديدش ساب هيف يدخل تآرنآو طلاب سالا

 :Yo]. ديدحلا]  زيزع يو هلا نإ بْب هلسرو

 ؟رمالا ريصي فيكف ؟لكشلا ميدع انيل ايرط ديدحلا نوکی نآ دیری رحآ هلإ امنیب

 نوكلا حبصي مآ ؟رمألا ميقتسي لهو ؟هلك نوكلا ىف لئنيح ءىش طبضني له
 هيلع ةفرشملا تادارإلا هيف مداصتتو ‹ضراعتتو كالفألا هيف مداصتت ‹«ىضوف

 هللا أل ةهلآ ام هيف ناك ول :هل لوقيف لقعلا نآرقلا بطاخي كلذ لجأ نم

 !4 نوفصي امع شرعلا بر هللا ناحبسف اتدسفل

 اوتاه لف ةهلآ هنود نم اوذخا ماب : نايبلا اذه دعب اًيدحتم یرحخآ ةرم هبطاخي مث

 !( منار
 !هاوهب لئاقلا هيف لوق ‹«ىضوف سيل رمألا نإ !ناهرب نع لقعلا ثحہیلف معن

 نوکلاو - اونهربٿ نآ نوعيطتسٿ له !مکناهرہ اوتاهف .ناهرب نم لوق لکل دہال لہ

 ؟هللا ةدارإ ريغ نوكلا ىلع رطيست ىرحخأ ةدارإ كانه نأ - رجعملا قاستالا اذهب

 هللاب نمؤيلو هرمأ ربدتیلف زجاع ةلاحم ال وهو - ناهربلا نع لقعلا رجع نإف

 امورو نم هللا ختا ام .ناطلسلا ىف الو كلملا ىف هل كيرش ال ىذلا دحاولا

 اع هللا ناحبس ضعب ىلع مهضعب العلو قل امي هل لك بهذ اذإ لإ نم هع ناك

 .141: نونمؤملا] ( نوفصي
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 ةشقانم انه قايسلا ىرجي ءةقباسلا ةرقفلا ىف اهانركذ ىتلا ةيلقعلا ةشقانملا لثم ىف

 ضعب ىلإ لقمعلا اهيف تفلي تايآلا نم ةعومجم اهل مدقي ‹«ىرشبلا لقعلا عم

 :اهيف لداجي الأ ىغبني وأ «دحأ اهيف لداجي ال ىتلا ةملسملا افا

 نورگ دت الف لف هلل نوُلوُقَيَس 9 ةومَّلعت محک ن نإ اهيف نمو ضرألا نمل لل
 دافآ لَ هلل نولو و ميظَعلا شرعا برو بسلا تاوَمَسلا بر نم لف 9

 نوُمَلعت منك نإ هيلع راج الو ریجی وعو ءيش لک توکلم هديب نم لف 9 نوقت

 6© ) نوبذاكل مهإو قحاب مهانيتآ لب 9 نورحنست ئاق ل هلل نولس

 نعمه العلو قل امي لإ لك بحقل اإل نم هع ناك امو دلو نم هللا دخلا
 A٤] :نونمولا] ( نوفبصي امع هللا ناحبس ضع

 ءاهكلام وهو هئاشنإو هللا عنص نم ايف نمو ضرألا ناب ءادتبا ناسنإللا مسا اذإف

 «ميظعلا شرعلا برو اهبر وهو اهتشنم وه «هلل ىه عيسلا تاوامسلا ناب مَّلس اذإو

 الو هتوقب ريجي ىذلا وهو «هدحو هيف ربدملا وه «هلل ءیش لک توکلم ناب مَّلس اذإو

 ءاهرکنپ نآ لقع كلم ال تايهدب .ناطلسلاو ةمطظعلا بحاص هنال ؛هیلع راجي

 مه مأ ءيش ريغ نم اوقلخ مآ :روطلا ةروس ىف دراولا لاؤسلا اله هباج الإو

 . کنم لک یدحتپ مجلم تکسم لاس وهو .[٠:روطلا1 (نوفلاخلا

 اهيلإ ىدؤت ىتلا ةجيتنلاب ملسي نأ - ايقطلم - همزل دقف اذه لكب ناسنإلا مّلس اذإ

 كلذل "كيش هل درکی نأ کچ الو هل كیرش ال دحاو هلإ هنآ یهر ‹«تامدغملا هله

 ؟«نوقتت الفأ ؟«نوركذت الفآ» :تامدقملا نم ةمدقم لك دعب ريكدتلا قايسلا ررکی

 !؟۲نورحست یتاف»

 ىرشبلا لقعلا عم ىضمي لب ؛ عيرقتلاب بوحصملا ريكذتلاب ىفتكي ال قايسلا نكلو
 :اهربدتيل ةقيقحلا هذه همامأ ضرعيف ةشقانملا ىف ىرحخأ ةوطح

 ؟فقوملا نوكي فيكف ىرحخأ ةهلآ هللا عم ناك هنآ الدج ضرفنل

 . رعب ىلع مهضعب العلو اح امي لإ لك بذل اإ
 ىذلا داسفلا رمآ ضرمعي ناك «ءايبنالا ةروس ةيآ ىف (۲ مقر) ةقباسلا ةرقفلا ىف

 ناک ول : هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول ضرألاو تاوامسلا ىف ثدحي نأ دبال ناک

 . 4 اتدسفل هللا ألإ هلآ امهيف

 .هللا نذإب ةلبقتسم ةرقف ىف ةيآلا نع ثدحتلس )١(
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 یفتنا دقف «یرن امك هتکرح یف طبضنم نوکلاو «ثداح ريغ داسفلا اذه ماد امو

 .هللا ريغ ةهلآ دوجو اذإ

 ةهجو «ىرحألا ةهجولا نم رمألا ضرعي ؛نونمؤملا» ةروس نم ةيآلا هذه ىفو

 عارص نم مهنیب ثدحی نآ دبال ناک امو دحاو هلإ نم رثكأ مهنأ ول - ,مهتاذ ةهلآلا

 . 4ٍ ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب لإ لك بهذ اذإ ] : عازنو
 ؟رخآ هلإل هقلح نع لرادتي نأ لقعي لهف قلخلا نم اءرج قلخ هلإ لك ناک اذف

 ةرطيسلا هل نوكت نآ لواحيو مهيلع ذوحتسيو هقلخب ثبشتي نأ ىهدبلاو لوقعملا مأ

 !ةرطيسلا ىلع ةموعزما ةهلآلا نيب عازن ثدحي !؟ثدحي اذام ذئدنعو ؟هدحو مهيلع

 ةملكلا هدحو هل نوكت نآ دیری مهنم لک !رطیسی نآ دیری اذهو رطیسی نآ دیری اذه

 كاذو «هليفنت بلطيو اًرمأ ردصي اذه ا نوكيو كوكلا ىف ةذفاثلا

 وهو ىلعألا وه هنأ امعار هتملكب ٹبشتی لکو .هذیفنت بلطيو اداضم اًرمأ ردصي

 !عاطيو هتملک عمست ناب قحالا

 اهضعب عم لماعتت اذكه ىهو مارتحالا قحتست ۔ ةمهوتملا - ةهلآلا هذه لهف
 !؟ضعبلا

 ةنيابتملا رماوألا ردصت - ةطلسلا ىلع اهعارص ىف - ىهو نوكلا لاح رقتسي لهو

 ! ؟عیطي رمأ یأو نعي رمأ یال نوكلا راحيف «نوكلل

 . عزانثتو اهنيب اميف عراصتت ةددعتم ةهلآ اهنأ ول رقتسيل نوكلا لاح ناك ام !الك

 نآ ىغبني وأ - ملس دق ناسنإلا ماد امف . .ربدتيو ركفي نآ فلكم ىرشبلا لقعلاو

 اذامف . .هلل ريبدتلاو ءهلل توكلملاو «هلل عبسلا تاوامسلاو «هلل ضرألا نأب ۔ ملسي

 ؟ةموعزملا ىرحخألا ةهلآلا كلت هب موقت لمع نم نذإ ىقب
 قاستالا هيف رهظي لب ‹بارطضالاو للحلا هيلع ودبپال هريس یف نوكلا ماد امو

 !؟هاعرتو هلو وش ربدت ىتلا ةرطيسلا ةدحو ىلع كلذ لدي الفأ ‹طابضنالاو لماكلا

 نأ ىه نوکر شب اأ ريح هللا یفطصا يذلا هدابع ىلع السو هلل دمحلا لق
 ناك ام ةجهب تاذ قئادح هب اتاق ءام عاملا نم مل لزنأو ضرألاو تاسلا قل
 زرق ضرألا عج نأ عد 3 نودع موق مه لب هللا عم هلأ اهرجش اوعبنت نأ مک
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 لب هللا عم هلأ ازجاح نيرحملا نيب لعجو يساور اهل لعجو اراهنآ اهلالخ لعجو
 ءال مكلعجيو ءوسلا فشكيو هاعد اذإ رعضملا بيجي نأ © نومي ال مهرتكأ

 نو رحبلاو را تامل يف ميدي نأ ت نوركذن ام ايلف هللا ممه هر ٍضرألا
 ادي أ و نوكرغب مع هلا ىلع هلا ع هلأ تمر يدي نیب ارش حایرلا لرب
 نإ مگناهرب اوئاه لَ هللا عم هلأ ضرألاو ءاَمَسلا نم مکقزري نمو هدیعي ب مث قلخلا
 1E] 04: لمنلا] € نیقداص مک

 نإ لوقلا انقلسآ دقو .دحاو نآ یف لقعلاو نادجولل باطح ةقيقحلا یف انه

 انه انكلو .دحاو قايس ىف لقعلا باطخ عم نادجولا باطخ نرقي ام اريثك نآرقلا

 نادجولا نع ثيدحلا نم ىضم اميفو «هنيهاربو لقعلا ةلدآ ىلع ربكأ ازيكرت زكرنس
 .ةيافكلا هيف ام قباسلا لصفلا ىف

 نيذلا هدابع ىلع مالسلاو هللا دمح دعب ىلوألا ةيآلا ىف لاؤسب قايسلا دبي
 :ةصاحخ ةفصب هلقعو «هلك ناسنإلا هجاوي لاؤسلا اذهو «ةلاسرلاو ةوبنلاب افطصا

 . 4نور شي امأ ريخ هللا

 هللا نيب - ةنراوملل لاجم كانه ناك نإ - ةنزاوملا ىضشفت لاؤسلا نع ةباجإلاو

 نود نم وأ هللا عم سانلا ضعب اهدبعي ىتلا ةموعزملا ةهلآلا نيبو ىلاعتو هناحبس

 ؟ةاعدملا ةهلآلا كلت مأ هللآ :ريخ امهيأ نيبتيل ءهلل

 _ ناك نإ ءةحيحصلا ةباجإلا ةفرعم ىلع هنيعي اب لقعلا ردابي ىنآرقلا قايسلاو

 یدتها ول رحآ لاؤس ةروص ىف تانيعلا لوآ هل مدقیف !اهلهجي - بابسألا نم بہسل

 لوألا لاؤسلا ةباجإل تقولا تاذ يف ۽ ىدتهال _ ةقيقحلا ىف ةيهدب یهو - هتہاجل

 ؟4 نوک رشي اأ ريخ هلآ :ىلاعت هلوق وهو «قايسلا ردصت ىذلا

 ىذلا نمو ؟ضرألاو تاوامسلا قلخ ىذلا نم :قايسلا ىف ةينافلا ةيآلا لأست

 اوتبنت نآ مكل ناك ام رظنملا ةجيهب قثادح هب تبنأف ءام ءامسلا نم مكيلع لزنآ

 نم اھتاذ یھ اھیف عدوآ ام الولو ا ن امس ن مک ا و ا او

 ثلاث لاؤسب قايسلا هردابي «لاؤسلا كلذ هل هجوي ىذلا ناسنإلا بيجي نأ لبقو

 !؟ هلا عم هل {i :لوقي :قباسلا لاؤسلا ةباجإ ةقيقحلا ىف هثايط ىف لمحي
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 ةديحولا ةباجإلا نم ارفم دجي ال ثيحب الماك اًراصح قايسلا هرصاحي اذكهو

 !هلك رمألا اهب ميقتسي ىتلا

 !الک ؟4 هللا عم هلأ

 تاومسلا قلخ نأ :كلذك ةدحاو ةباجإ الإ هل تسيل قباسلا لاؤسلاف اإ

 اوتبنت نأ مك ناک ام ةجھب تاد ق قثادح هب انعبنأف ءام ءامّسلا نم مك لزثأو ضرألاو

 !هللا وه ؟( اهرجش

 هلآ :ديكأتلا هجو ىلع هتہاجإ تددحت دق قايسلا هب ردص ىذلا لاؤسلاف اذإو

 !هللا لب ؟( نوکر شي اما ريخ

 دحاولا هللا ةيهولأب سفنلا رقتل ةلولا هذه احم نادجولاو لقعلا ىفكي ناك دقلو

 ىلإ جاتحت اهنآ ةيرشبلا سفنلا لاوحأ نم ملعي ريبلا ميلعلا هللا نكلو .كيرش الب
 ةثلاثو ةيناث ةلوج هتاذ قسنلا ىلع قايسلا ادبي مث نمو .ةرمو ةرمو ةرم ةركأذتلا

 .ةسماحخو . . ةعبارو

 نيب لعجو يساور اهل لعجو راهن اهلالخ لعجو ارارُف ضرألا لعج نأ
 . 4 نومْلعي ال مهرتكأ لب هللا عم هلأ ازجاح نيرحبلا

 ءامسلا نم لرانلا ءاملا عمو ضرألاو تاوامسلا قلخ عم ىلوألا ةلوجلا تناك اذإف

 ركذت «ضرألا ىف اهلك ةلوحلا هذهف «ءاملا لوزن نم ةتبانلا قئقادحلا عمو ‹ضر“لا ىلإ

 ‹نيح ىلإ هل ردقملا هعاتمو هشاعمو هقرر اهيف دجي ناسلنإلل اًرقتسم ضرألا لعج

 ىف اًببس نوكتل اهل ىساورلا لعجو «ضرألا هذه لالخ راهنألا لعج ركلتو
 نع ازوجحم ةيحلا ثانئاكلا برشل هللا هدعأ ىذلا بذعلا ءاملا لعجو «اهرارقتسا

 ناسنإلاب هللا ةمحر ثتايآ نم اهلكو . . . تاطيحملاو راحبلا هب جعت ىذلا حلاملا ءاملا

 هله لک ٤لعجیا نأ عيطتسي رداقلا هلإلا اذه ريغ نمف .هتردق تٽایآ نم اهنا امک

 عم هلإآ :هناكم ىف بيقعتلا ءىجي ذئثدنعو ؟اهيلع ىه ىتلا اهتروص ىلع ءايشألا
 .ديكوتلا نم ديرما هنكلو «ةقباسلا ةلوجلا لدم تررشت دق هتباجإو ؟هللا

 ىف هنوسني مهنکلو مهل عقي اب مهركذت < رشبلا طيحم ىفف ةثلاثلا ةلوجلا امأ

 ءافلخ مکلعجی نمو ؟ءوس نم هب ام فشکیو هاعد اذإ رطضلا بیجی نمأ : مهتلفغ

 اهنورخستو اهيف نوئكمتتو مكئابآ دعب ضرألا نوثرت «ليج دعب ًااليج ضرألا
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 نم ًالصأ هللا مكقلخي مل اذإ متي فيكو ؟هسفن ءاقلت نم كلذ متيأ ؟مكشياعمل
 ءىجي مث !؟مهنم اهوثرتل ضرألا هللا قبي مل اذإ متي فيكو ؟مکئاہآ بالصأ

 ةباجإلا ىه ةباجإلاو ؟هللا عم هلإأ :سفنلا ىف اًديكوت رمألا ديزيل ءرركملا بيقعتلا
 .دیکا لکب

 ىلع هللا معن نم ىرحأ اًمعن ركذت اهنكلو «كلذك رشبلا عم ةعبارلا ةلوجلاو

 راهنلاب مكيدهي سمشلا ءوض ناك اذإف ؟رحبلاو ربلا تاملظ ىف مكيدهي نم :ناسنإلا

 ليللا ىف ةيادهلا اوركذتت نأ ىلوأ مكنإف ءاهنع نولفغتو ةمعنلا نوسدت مكنكلو

 هللا نوعب الإ اهنودجت الف ةيادهلا نوسملتت انهف .رحبلا ىفو ربلا ىف ةطيحم ةملظلاو
 نم اناج فشکیف ہرون لسری رمقلاب وآ «مکهاجتا مکل ددحت موجنلاب ءاوس مکل
 مث .مالظلا رينت ىتلا حيباصملاو لعاشملا نم هلمع ىلإ هللا مكاده اميف وأ ءةملظلا

 ىف ةلثمتملا هللا ةمحرب رشبت حايرلا لسري نمو :ناسنإلا اهب هللا رُكذي ىرحأ ةمعل
 !«نوكرشي امع هللا ىلاعت» !الك ؟«هللا عم هلإأ» !رطملاو باحسلا

 تاوامسلا نيب ام طبرتو ضرألاو تاوامسلا لمشت ىلوألاك ةريحألا ةلوحلا ءىجتو

 هللا ريغ كانهأ ؟هديعي مث قلخلا أدبي ىذلا نم :ثعبلا ركذ اهيلع ديزتو «ضرألاو

 مکل لسري نمو ؟ءاشی نیح قلا يعي نمو ؟ءیش ال نم قلخپ نآ هتردق غلبت نم

 |( نیقداص متنک ن | مكناهرب اوتاه لف ؟هللا عم هلأ ؟ضرالاو ءامسلا نم قررلا

 امهتياغ ىلإ كلذك الصو دق لقعلاو نادجولا نوكي هتياغ ىلإ قايسلا لصي نيحو

 ىدحتلا ءاج اذإف .كيرش الب هللا ةينادحو ةقيقح :ىربكلا ةقيقحلا هذهل لثمتلا نم

 لماكلا عانتقالا الإ باوج هل سيلف ( نیقداص مک نإ مگناهرب اوتاه لفط :ريحالا

 .ميلسلاو
 جرخي نمو راصبألاو عمُسلا كلمي نمأ ضرألاو ءاَمَسلا نم مكفزري نم لف ٭*

 رالف هل دوأوقيسق رئال ريدي سو يلا نم تيم جرير تملا نب يلا

 ت ذورصت ئاق لالا الإ قحا دعب اذامَق قحا مكر هللا مكلف «» فوق

 کنارش نم له لف تج نور ال مارس نیدلا یل كلر تمد تلح كلذ

 نم له لف ت وكون ینا هدیع م قلا أدي هللا ل ديم م قاخلا ادي

 عبتي نأ ىحأ حلا ىلإ يدوي نمف قحلل يدب هللا لف حلا ىلإ | يده نم مکئاکرش
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 نإ ان لإ مهر عرب امو م ًنوُمُكحَت فيك مك امف دهب نآ الإ يذهب ال نأ
 ۳١ ١١[. :سنوي] ( نولعفي امب ميلع هللا نإ ايش قحا نم يبغي ال نظلا

 هنع فلتخي هلكلو «لمنلا» ةروس تايآ ىف قباسلا قايسلا نم بيرق انه قايسلا

 :نیرمآ یف

 ضرألاو تاوامسلا ىف هللا تايآ ركذي ناك قباسلا قايسلا ىف هنأ :لوألا رمألا

 .ريبدتلا ىف الو كلملا ىف الو قلخلا ىف كيرش هلل سبل . هلإ هللا

 ىفنيل مهيلع زكري «مهيلع زكريو «تادملاب ءاكرشلا ىلإ ريشي قايسلاف انه امأ
 نم له :رركم لاوس لالخ نم امنإ ءارشابم اًيفن هيفي ال هنكکلو «مهدوجو
 ناك اذإف ؟هللا هلعفي امن اذك وأ اذك لعفي نم - لاحلا ةعيبطب نيموعزملا - مكئاكرش
 مل نإو ؟نذإ ءاكرشلا لعفي اذامف - كلذك ةهادب نوكي نأ دبالو ۔ ىفنلاب باوجلا
 اًنيش نولمعي ال اوماد ام مهل دوجو ال نذإ مهنإ ؟مهدوجو ینعم امف لمع مهل نکی
 !قالطإلا ىلع

 لقعلل روج ال هنآ . حيحصلا ريكفتلا قیرط ىلإ لفاغلا لقعلا هبني هنآ : ىناثلا رمألاو

 ةنهربو صيحمق نود ‹نطلاٻ رومألا ذخ أي نأ - ربدشلاو ركفتلل هللا هقلخ ىذلا

 اولختي نأ نظلاب ةيضقلا نوذخأي نيذلا ىلعف .قحلا نع اًنيش ىنغي ال نظلاو .تابثإو

 .ناهربلاو حيحصلا ليلدلا قيرط «حيحصلا قيرطلا اوعبتيو ئطاخلا قيرطلا اذه نع
 كلم نم ؟ضرألاو ءامسلا نم مکقرري نم :دشاح لاۋسب ىلوألا ةيآلا ادبت

 ؟رمألا ربدي نم ؟ىحلا نم تملا جرخيو تيملا نم ىحلا جرخي نم ؟راصبألاو عمسلا
 ةباجإ ىف هرصحتو لقعلا رصاحت «دحاو نآ ىف ىتش تالاجم يف ةعيرس تاحمل ىهو
 ةباجإلا متفرع دقو ءنوقتت الفأ كلذك رمألا ناك اذإو !4 هللا نولوقيسف» :ةدحاو
 !لاؤسلا ىلع ةحيحصلا

 ؟ي نورت ىنا لالضلا ألإ حلا دعب اذامَف قحا مكبر هللا مكلذق ل د a ل يلا 4 يو رو 2 فق و ف اے لی ا اراک
 كليو ضرألاو ءامسلا نم مكقرري ىذلا وه هنأ متفرعو «هومتفرع ىذلا هللا

 وه . .رمألا ربديو ىحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم ىحلا جرخپو مکراصبأو مكعمس

 .یدتهی ال یآ ۲0
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 قحلا نع نوديحت فيك ؟هريغ ىلإ نوهجتت فيكف «هريخل ةيبوبر ال . قحلا مكبر
 . لالضلا ىوس همامأ سيلف قحلا زوات نم نإف ؟نولضتف حضاولا

 نورصي مهنال .(نومزي ال مهن اوس نيذلا ىلع كبر تملك تلح كلذك ل
 . لالضلا ىف نوعقيف قحا ةزواجم ىلع

 مت قلخٰلا ادبی نم مکئاکرش نم لھ لفط :اهيلإ انرشأ ىتلا ةشقانملا ءىجت مث ٠

 مت قلخلا ادي هللا لف - نوکی نآ دبال امک ىفنلاب باوج ا ناك اذإف ۲( هدیعی
 ءاكرشلا امٺيب «هدیعب مث قلخلا ادي هللا نأ :رمألا اذه حضتا اذإف . (هدیعي

 قحلا نع نوفرصت یئآ ؟4 نوكفْوت ناف نودیعي الو املاح نوءدبي ال نوموعزما

 ؟كفإلاو روزلا نوعبتتو

 - باوج لاو ؟ ٍقحْلا ىلإ يدهي نم مكئاكرش نم له لق :ىرخا ةشقانم مث
 لزنآ هنآ نيموعزملا ءاكرشلا كئلوأ نم دحآ نع رثؤي ملف . یفنلاپ ةقباسلا ةرملاك

 ( نحلل يدهي هللا لفل كلذك رمالا ناك اذإف !الوسر لسرأ الو اًباتك رشبلا ةيادهل
 .ةرخآلا حالصو ايندلا الص هيف ام ىلإ سالا وعديو بتكلا لزنیو لسرلا لسریف

 .[0: سنوي] (ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهيو مالسلا راد ىلإ ىلإ وعدي هللاو ل

 ءاكرشلاو «قحلل ىدهي هللا ناك اذإ :ىرحخأ ةوطحخ ةشقانملا قايسلا دمي مث

 قحا ىلإ يدهي نمفأ ل : عاطيو عبتي نأ قحأ نمف . .قحلا ىلإ نودهي ال نوموعزملا

 ال نيذلا كثلوأ مأ عبي ن قحا هللا ؟( ىدهي نآ الإ يده أال نما عبي نأ قحأ

 ىلإ انه ةراشإلاو !؟مهيدهي نم ىلإ مهسفنآ مه نوجاتحيو مهسفنأ تاذ نم نودتهي
 لك ىلع قبطلت ةقيقحلا ىف اهنكلو «ةيلهاجلا ىف اهنودبعي برعلا ناك ىتلا مانصألا

 نودصتيو «ىدهلا مهسفنال نوكلمي ال نمم «ةيلهاج لك ىف ساللا هيلإ هجوتي نم

 فيك مک امن ؟لالضلا ىلإ الإ مهنودهي ءىش ىأ ىلإف !سانلا ةيادهل

 ؟4 ن ومکحت

 مكحلا اذه ىلإ لوقعلا هله مكب تدأ فيكو ؟اهب نوركفت ىتلا مكلوقع نيأ

 ءالؤه نإ - مكلاعفأب وأ مكتنسلأب - نولوقتف «ةيضقلا ىف هب نومكحت ىذلا دسافلا

 ةياده نع ًالضف مهسفنأال ىدهلا نوكلمي ال مهو «هللا نم عابتالاب ىلوأ ءاكرشلا

 ؟سانلا
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 تمکحل اهومکح ولو .ةقيقحلا ىف مهلوقع نومكحب ال مهنآ وه ببسلا

 نع نولضيف نظلا كوعبتي مهنکلو ‹«ةدوجوم نيهاربلاو ةمثاق ةلدأالاف ‹باوصلاب

 ملعأ هللاو .( اش وحل نب ييف ل نشل نإ اط 9ل ممرخآ عین امو :باوصلا

 *  DEEروطلا] :١٠[.

 تلزن اهناکو .. خيراتلا لالخ لاضلا ىرشبلا لقعلل دحت ربكأ لمحت ةيآلا هذه

 .داخلإلاو ىغلا ىف نوجليو هللا دوجو نوركني نيذلا مويلا نيلاضلل

 الف .ةقيقحلا ىف هللا دوجو نوركني ال دحلا اذه ىلإ ةياوخلا ىف نوجلي نيذلا نإ

 نم ببسل - مهنكلو .قلاحلا هللا دوجو ركنت نأ - تلض امهم - ةرطفلل نكمي

 .راکنولاب نورهاظتیو «نورباکي  باہبسألا

 مهل سردیو ‹ ةيعويشلا لودلا یف ءداحلإلا لظ ىف نوشيعي نيذلا كئلوأ ىتحو

 . ةساردلا صصح نم ةصح لك ىف هنونقلیو «هيلع نوبرتڀو «سرادملا ىف داحلإلا

 ةوطس نم اًقوخو «عاضوألل ةاراجم الإ هللا دوجو راكنإب مهسوفن رقت ال ءالؤه ىتح
 .ةقيقحلا هذه كل تبثي الاثم كيلإو .كانه ةرفاكلا ةلودلا

 نوكلا ةعور هتلحلإ ٤ وجمل ىلإ لوألا ءاضفلا دئار (نيراجاج» دعص نح

 . هآر ال لهذو

 ضرألا حطس ىلع نحنو اهارن ىتلا ريغ ىرخأ ةروص ىلع نوكلا ىأر دقل

 امامت ءادوس اهآر امنإ «نحن اهارن امك ءاقرر ءامسلا ري مل .ىوجلا فالغلاب نيفلغم

 امك  رظنملا ناك دقل .ناعمللا ةديدش ةعمال اهلحاد ىف موجنلاو بكاوكلا ىأرو

 .ةعماللا رهاوجلاب ةعصرم «دوسألا لمخملا نم ةعطق هبشي - ءاضفلا داور هفصي

 . .ديدحلا دهشملاو ةديدجلا ةبرجتلاب ئيجوف . . .هآر اجب (نيراجاجا ئجوفو

 ‹ءاهتابس نم رعاشملا ظقويو «هتلفغ نم سحلا ظقوي اًمنآ انركذ امك ديدجلا دهشملاو

 ام هزاجعإ لئالد نم كرديف «ةرم لوآل ناسنإلا ههجاأوپ اغاک ادیدج نوكلا یلجیو

 .نوكلا اذه فيعاضت ىف اهراثآو ةعدبملا هللا ديب سحيو «لبق نم هنع ًالفاغ ناك

 . . هيلع ةسردملا هتبر ىذلا هداحلإ لك ىسن دقل . .نيراجاجل ثدح ىذلا وه اذهو

 .ةيسلحلا ىسور وهو «خوراص لحاد ىف ايلعلا وحلا تاقبط ىلإ قلطنا ءاضف دئار لوأ وه (۱)
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 نوكلا ىف قلمحي ذحأو . .هلل دوجو ال هنآ اهيف نمل ىتلا سوردلا لك ىسن

 . .راجعإ نم هآر اجب اروهبم «هللا ةعنص نم اًشوهدم

 :هولبقتسا نيذلا نيفحصلل هب ىلدأ حيرصت لوآ ناك ضرألا ىلإ طبه نيحو
 !«هللا نع ثحبأ تيضمف نوكلا ةعور ىنتذخآ وجلا ىلإ تدعص نيح»

 ىذلا داحلإلا لك نم مغرلا ىلع اذهو !ةقيقحلا هجاوت نيح ةرطفلا قطنت الكهو
 !)یراجاجل نقل

 نم كبر ذخأ إو ةداهشلا نع ادبآ لكنت نأ نكي الا ةرطفلا نإ !الك

 ¢ ىب اوافق مكبرب تسلا مهسفنأ ىلع مهد هشآو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ يب
 :VY فارعألا ةروس]

 عضخي نأ ديري ال هلال ةقيقحلا هذه ىف رباكي لاضلا ناسنإلا نأ ثدحي ىذلا امنإ
 - رومألا نم رمال - وهو «هدبعي نأو هعيطي نأ همزلل هللا دوجوب ةينالع رفآ ولو .هلل

 ال هنآ یعدیف «فسلفتی» هنإف - هفارتعاب . ًالکانو اًرصقم ودبي نآ نم ًالدبو .دیری ال

 . هللا دوجوب نمژي

 - هيف ام لكب - اهلوح نوكلاو ءةداهشلا نع لكنت نأ ةرطفلل نكي فيكو
 نإ ةلكشملا لحت فيك ؟قلخلا رمأ ةرطفلا هجاوت فيك ؟ةقيقحلا ىلإ اهدريو اهرصاحي
 ىلإ ليبس الو ساوحلا هكردت ىذلا قلخلا اذه مت نذإ فيك ؟هللا دوجوب رقت مل
 ىلع ام لکو . . .بکاوکلاو موجللاو رمقلاو سمشلاو ضرألاو تارامسلا :هراكنإ

 ؟هسفن ر ناسنإلا هی اپ ءیش نم ضرالا

 نود د ریا لقا هیس ل ل «يتسلا نم نياللا كلت زك هماظن ىلع ظفاح

 !؟بارطضا وآ للخ هماظن یف ثدحپ نأ

 اذه لض نإ ىتح «لوقلا اذه لقعلا لبقتي له !؟قلاخ ريغب هلك كلذ متي له
 ؟تاملظلا ىف راسو لقعلا

 ام هيلإ فيضي نأ هترمأو «حيرصتلا اله ببسب نيراجاج ىلع تبضغ ةلودلا نأ یورپ ام فیرط نم (۱)

 لوألا دعب ىئاثلا هحيرصت فحصلا ترشنو (!!هدجأ ملف هللا نع تثحبف ...» :لاقف هيفني

 1! تاعاسپ
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 !؟ةعيبطلا امو . .!اوبذك اقلاخلا ىه «ةعيبطلا» نإ نولوقب

 اذه سيلأ !هللا ناحبس !" اهتردقل دح الو ءىش لك قلخت ةعيبطلا نإ نولوقي

 ىأ ؟ةعيبطلاب هللا ىمسن اذاملف !؟هتردقل دح الو ءىش لک قلخي ىذلا وه ؟هللا وه

 !«ةفسلفلا» تسيلو «لقعلا سيلو «ىوهلا هنإ الأ ؟ةبيجعلا ةيمستلا هذه ىف قطنم
 !قحلا هنآ ملعی - هلخاد یف هنآ عم قحاب فارتعالا نم ناسنألا عني ىذلا ىرهلا

 €: لمنلا] ولع امْلظ مهسفنأ اهتتقيتساو اهب اودحجو

 یتح مهادحتی لظیسو . .اًنرق رشع ةعبرآ ذنم مهادحتي . .مهادحبتي نآرقلا نکلو

 .اهيلع نمو صضرألا هللا ثري

 مل رماف نوقلاخلا مه مهنأ امآ ؟( نوقلاخلا مه مأ ؟ءيش ريغ نم اوقلخ مل

 ريغ نم اوقلخ مآ :باوج ريخغب لوألا لاؤسلا ىقب !نيلضملا نم دحأ همعزي

 هيلع دري نأ نيرباكملا نم دحأ كلمب ال ىذلا «تكسُلا مجلملا لاؤسلا وهو ؟4ءيش

 . باجيٍلاب

 ءهثردقب قلحلا قلح ىذلا وه «قلاح كانه نوكي نأ وه «دحاو رمآ الإ قبي ملو

 نأ ةرطفلا كلمت ال ىذلا رمألا وه كلذو . .كيرش الب هدحو رمألا ربدي ىذلا وهو

 ىف ربكل «ناسللاب نورباكملا هركني امنإ . .لالضلا ىف تنعمأ نإو تلض نإو هركنت

 يف نإ مهاتأ اطلس ريغب هلا تايآ يف نوأداجي نیلا إف :هللا ةدابع نع مهسوفن
 ٩١[. :رفاغ] ي ريصبلا عيمسلا وه هلإ إ هللاب ذعتساف هيغلابب مه ام ربك الإ مهرودص

 ال نيدحاحلا كئلوآ نأٻ هتاذ ثتقولا ىف نمؤنو ءهللا انرمآ امک هللاپ ذیعتسنو

 مهب ةيشاغلا تلصو نإ ىتحو . .نورهاطتي طقفف مه امنإ ةقيقحلا ىف هللا نودحجي

 اوظقيتي نال ةضرع مهف «مهراصبأو مهعمسو «مهحاورأو مهبولق ىشغت نأ ىلإ
 !نيراجاج اهل ظقت امك ةيهولألا ةقيقح

# ¥ % 

 !هللا ىلإ اهبسني ال هنكلو «ةيهلإلا ةردقلاب رقيف «نوراد لوقي اذكه )١(
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 ةدشلا تشو ةرطفلاب زوكرملا ناميإلا ظقيت
 ادعبو ةلفغ > نمألاو ءاخرلا هديزي دق لب ءءاخرلا تقو یف رباکیو ناسنإلا دناعي

 ل لپ ل ةدشلا تقو ىف هنكلو «ةضيرملا بولقلا ىوذ نم ناك نإ هللا نع

 !هترباکمو هدانع یف رمتسی

 :ناسنأإلا ىلع ةدشلا رث

 لوزتو «نوعلا ىلإ اًجاتحم ةليحلا ليلق ازجاع «هسفن مامأ فشكني ةهج نم هنإ - ١

 امك ةرطفلا هب دهشت ىذلاو «هترطف ىف روكرملا نالا ظقيني ىرخأ ةهج نمو ۲

 مهدهشأر مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم كبر دخ دلو :یلاعتو هناحبس لاق
 :OYY فارعالا]  اندهش لب اوافق مكبر تسل مهسفن ىلع

 وآ .هللا عم وأ هللا نود نم ءاكرش دبعي ناک نإ نيموعزملا ءاكرشلا ىسي هنإ - ۳

 قامعأ نم هجوتيو ءًالصأ هللا دوجول نيركنملا نيدحلملا نم ناك نإ هدالإ یسلی

 !ءوس نم هپ ام فشکیل هوعدی ‹قحلا هللا ىلإ هباق

 هنإ لب !مهسفنأ مامآ مه مهفشكيو «مهل اهفشكيل مهتقيقحب سانلا هجاوي نآرقلاو

 .فارحنا نم مهسوفن ىف ام ىلع ةلالد دشأ ‹«ىرخأ ةقيقحب مههجاوي

 ءلطابلا نم حلا مهل فشكناو «ةدشلا تقو ىف هللا اوفرع نأ دعب مهتيلايف

 هلحو هتدابع بجت ىذلا رهو ءرضلا فشك كلي ىذلا وه هدحو هللا نآ اوكردأو

 دق كلذ لك اوفرع نأ دعب مهتيل ..كيرش نود هدحو هيلإ هجوتلاو «كيرش نود

 ىذلا رضلا مهنع فشكني داكي ام - ضرمو جاجوعا نم مهسفنآ ىف ال - مهنكلو
 مل نأك ىلوألا مهتريس ىلإ اودوعي ىتح «نيدلا هل نيصلخم هلجأ نم هللا اوعد

 !اهئانثآ یف هللاب اونمۇي ملو ‹«ةدشلاب اوري مل مهنأکو ءىش ثدحپ

 مفارحنا نع نولختيف مهسفنأ نوعجاري نآرقلا هب اوي ىذلا اذهو

 هنع ادفشک امف امثاق قرأ ادعا وأ هيجل اعد رطلا ناسنإلا رس داو : نومیقتسیو

 ( نومي اوناك ام نيفرسملل نيز كلذ هم رض ىلإ انعدي مل ناک رم هرض

 .[1:سنوي]
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 عرب مهب نیرجو كلفلا يف مك اذإ ىح رحبلاو ربا يف مكريسي يذلا وهو
 طيحأ مهنأ اونو نام لك نم جوملا مهءاجو فصاع حير اهتءاج اهب اوحرفو ةي

 امف نيركاشلا نم ننوكنل هله نم اتعيإأ نعل نيذلا هل نيصلخم هللا وعد مهب

 عاتم مكسفنأ ىلع مكيغب ائر سالا هيب قحا ريغب ضرألا يف نوي مه اذ مها

 :YY oY] سنوب] نوع منك ام مکعبف معج رم ایلام ایندلا ةابحلا

 رضلا هبيصي ناسنإلل ةماع ةلاح روصت «سنوي ةروس نم اهلك تايآلا هذه

 ىلع هروصت ةيآلاو .ةدشلا نم هب لح ام فشكي نآ هوعديو ءهللا ىلإ ءىجتليف

 ضرم نم هبنج ىلع مونلا ىلإ هاج دق هباصأ ىذلا رضلا ناك اذإف «هعاضوأ عيمج

 امئاق وأ اًدعاق ناک نإو .( هنج اناعد ل :كلت هلاح ىلع هللا وعدي هنإف هوحن وأ

 رضلا عوقو ةلاح ىف هعضو ناك امثيح هنآ یأ .همایق وآ هدوعق یف كلذك هللا اعد

 مهلا نوكي دقو .ءوس نم هپ ام هنع فرصپ نآ اعراض هللا ىلإ ئجتلی هناف هيلع

 یف هوعدی .كلذك هللا وعدي ةلاحلا هله ىف وهو ءاًيمسج ال ايسفن امه هب لح یذلا

 یف همرالی هبکر یدلا مهلا نال «امئاق وأ ادعاق وآ هنج :هعاضوآ نم عضو لک

 .لاح لك ىف ءاعدلا ىلإ هئجليف «هلاوحآ عيمج

 ٍةدشلا تقو ىف ناك فيك ركلتي له ؟ركلتي رضلا هنع هللا فشكي نيح لهف

 هبع انفشک امف !الک ؟هاوس هل ذقنم الآ هسفن ةليخد ىف اًنقوم ءهللاإ ىلإ اعراض

 !4 سم رض ىلإ اعد مل ناک رم رض

 ىفوع دقو ناسنإلا كلذ ةلاح اًميقد اريوصت روصي رم ةملكب ىئآرقلا ريبعتلاو
 رمي وهزم شفتنم وه اذإف «ءايسفن وأ اينامسج ناكأ ءاوس «هب لح ىذلا ءالبلا نم
 !ءاعدلاب راجیو یوکشلاب راجي بيرقلا سمألاب نکی مل ناک رابتسعا الو ةالابم نود

 ءاعد ودق رشلا هم اذإو هبناجب ئالو صرع ناسنإلا ىلع اتمنا اذإو ل !یسن دقل

 :٥۱[. تلصف] ضیرع

 ىف اوبكر موق ةلاح .ةصاخ ةلاح نافصتف سنوي ةروس نم ناتيناثلا ناتيآلا امآ

 .ءاملا ةحفص ىلع اتثمطم ايرج مهب ىرجت ىهو «ةلكاس حيرلاو ءاخر وجلاو ةنيفس
 حيرلا بهت ةاجفو .اهب نوعتمتسم مهتلحرب نورشہتسم «مهبوكرب نوح رف موقلاف
 لحم قلقلا لحيف !راكفألاو رعاشملاو حمالملا ريغتت !ةحمل ىف ءىش لك ريغتيف ةفصاع

 ةعداو تناك ىتلا حمالملا ىلع بركلا ودبيو .راشبتسالا لحم جاعزنالاو ةنينأمطلا

2 



 نيصلخم هللا اوعد إل هللا ىلإ الإ اجلم ال هنإ ؟ذئدنع نوثجلي نملف !لبق نم ةمعان
 .( نيركاًشلا نم ننوكنل هذه نم انتيجنأ نم نيدلا هل

 مهل ذقنم ال هنأ اوملع .هللا ردقب مهسوفن تقلعتو ‹«بابسألا مهب تعطقت دقل

 نوزجاع مهو «مهتوق نم ربكأ بركلاف .هللا ةمحر الإ بركلا نم هيف مه امن
 !ءیش مامآ مزهني نل هنآ دقتعیف ‹ةوقلاب سحي وهو ربكتسيو ىغطي ناسنإلاو . . هءارإ

 مل ىتح دتشي بركلا ىآرو ءزجعلا اهكردي ىتح لءاضتتو لءاضتت هتوق ىآر اذإف
 .نايغطلاو فيزملا ربكلا هنع لوزيو ءاهتقيقح ىلع هسفن یری ذئدنع . .ةوق هب هل دعت

 ام لك نآو «هذقنت ىتلا اهدحو ىه اهن اًتقوم «هللا ةوق :ةيقيقحلا ةوقلا ىلإ اجليو

 . .ءابه اهادع

 .( نيدلا هَل نيصلخم هلا اوعد  :حوضوب ةقيقحلا هذه رهظي ىنآرقلا ريبعتلاو
 نوكي ءنوعلا وأ صالخلا ىف لمأ لك نم عاطقنالا ةظحل «ةجرحلا ةظحللا كلت ىفف
 كانه ناك امنأك «سفنلا ىف اًقيمع ارقتسم اًحضاو ةيهلإلا تاذلاب ناسنإلا ساسحإ
 هجوتلا نوكيو .ةقيقحلا تفشكناو راتسلا باجناف سفنلا ىف ةقيقحلا هذه ىشغي راتس

 ذئدنع .هللا وه ديحولا اجلملاو «عزفم مهادلا رطخلاف .كلذك اًصلخم هللا ىلإ
 هل نيصلخم هللا ,دوعدپ نيحو .ءاجتلالا ىف ةبغرلا قداص ءاجلملاب ناسنإلا ثبشتي

 نم ننوكنأ هذه نم اتيا نأ إو :مهتلوق یف نیقداص اهتظحل یف نونوکی نیدلا

 اغ مهصلخيو مهنع ىضري دق هللا نأ نورعشي مهعزف ىف مهنأ كلذ ( نيركاشلا

 عزفلا مهئجليف «هرمأ ىلع اوماقتساو مهفارحنا نم هيلإ اوبات اذإ بركلا نم هيف مه
 .هللا ةعاطب الإ ناركشلا نوكي الو .ناركشلاب دعولا ىلإو ةبوتلا ةين ىلإ

 لوزيو ةدشلا ىهتنت نيل طقف !؟اهصالحخإ ىلع رعاشملا كلت يقبت مك . .نكلو
 ناسنإلا اذه ًاوسأ ام !!( حلا ريغب ضرألا يف نوغبي مه اإ مهاجنأ امل !بركلا

 !هرسحا امو

 ءناك امك لدسناف هسفن ىف ةيهولألا ةقيقح بجحي ناك ىذلا راتسلا داع دقل

 ةوحص الإ ةوحصلا كلت نكت ملو .لبق نم هيلع نيري ناك ام هبلق ىلع نارو
 ىلإ مانتساو ‹ةلفغ نم هيف ناك ام ىلإ داع ةدشلا تلار املف «ةدشلا اهتأشنأ ةضراع

 !ناتهب نم هيف ناک ام

 . ( ايندا ةايحْلا عام مكسفنأ ىلع مكيغب امنا سالا اهيأي ل
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 مهیسنیف مهيهلي ىذلا وه فئازلا لثازلا عاملا كلذ ءايندلا ةايحلا عاتم هلإ معن

 .هادع ام لك نع نيلفاغ بيرقلا عاتملا اذه ىف نوقرغيف «مهترخآ مهيسليو «مهبر

 ‹ريصقلا عاتملا كلذ دعب اذامف .مهسفنأ ىلع ةقيقحلا ىف وه اذه مهيغب نكلو

 !؟عاتملل اهلك رمعلا تاونس تصلح ولو «ةدودعملا رمعلا تاونسب دودحملا
 ءور

 لب «عاتملا كلذ بهذي ذئدنعو .(تولمعت مسك امب مكتنف مكعجرم انيلإ مث

 1٩ :اسنیف هب رکذی یللا سئابلا هريصم الإ هل یقبتي الو «هارکذ یتح بهذت

# *% # 

 هذه عجارت نأ عيطتسستو ءعضوم نم رشكأ ىف نآرقلا ىف ارركم ىنعملا اذه دجن
 : تاپآلا

 هذه نم انابأ نيل ةيفخو عرضت هنوعدت رحبلاو ربا تامل نم مكيجني نم لف
 ]۳ :ماعنالا] ( نيركاشلا نم ننوكنأ

 متضرعأ ربا ىلإ مكاجت امف هايإ الإ نوعدت نم لض حبلا يف رضلا مكسم اذإو
 1Y] :ءارسإلا] 4 اروفك ناسنإلا ناكر

 هافذأ نیر © ىه طرف سرئبف رشلا سم نإو ريحا ءاعد س نالا ماسي ال

 ىلإ تّعجر نو ةمئاق ةعاَسلا نأ امو يل اذه نويل هتسم ءارط دعب نه انه ةمحر

 4 ظيلغ باذع نم مهتقيذنأو اولمع امب اورفك نيذلا نمف ىسحلل هددع يل نإ ير
 ٤۹ 0٠]„, : تلصف]
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 سن نع ليوطلا ديمح نع قاحسإ نب دمحم نع ىنارحلا ةملس نبا انثدح ؛ورمع نب ليلخلا انثدح (۱)
 :لاقيف رافكلا نم ايندلا لهأ معنأب ةمايقلا موي ىتؤي» : مم هللا لوسر لاق :لاق كلام نبا
 ام ال :لوقيف ؟طق ميعن كہاصأ له «نالف ىأ : هل لاقي مث اهيف سمغيف ةسمغ رائلا ىف هوسمنا

 ةسم اهيف سمغيف «ةلحلا ىف هوسمغا : لاقيف ءالبو ارض نیمؤملا دشاب یتژیو ! طق میعن ینباصأ

 نېا هاور .ءالپ الو رض طق یئہاصأ ام :لوقيف ؟ءالب وأ طق رض كباصأ له ءنالف ىأ :هل لاقيف

 .دهزلا باتك یف هجام
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 نيلطبملا ىواعد ىلع درلا یلوتی نآرقلا
 ةيرشبلل نآرقلا لزن دقف .ةفاك سانلل ةيهولألا ةقيقح ميركلا هباتک یف هللا نیبی

 دمحم دعب ىبن الف .ةعاسلا موقت نأ ىلإ مب دمحم نييبنلا متاخ ةثعب ذنم اهلك
 .نآرقلا دعب هللا دنع نم لزنتي باتك الو « شا

 قحلا مههلإ ىلع اوفرعتي نأ ىه اًعيمج رشبلل ةبسنلاب ةيادبلا ةطقن تناك الو
 جهنم اوقلتي الو «هریسغ اودبعی الف ءةرحألا ىفو ايندلا ةايحلا ىف مهلاوحأ ميقتستل

 مهل نوکیف «هب مهرمآ اب نومزتلیو «هناحبس هدحو هنودبعپ اغإو ‹هریغ نم مهتایح

 :ىنسحلا ءازج ةرحخآلا ىف مهل نوكيو «مهتايح مظني ىنابر ماظن ايندلا ةايحلا ىف

 . .راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج

 .ةيبوبرلاو ةيهولألا ةقيقح وه سانلل هنايب نآرقلا ىلوتي ام مهأ نإف كلذل

 . مههلإب سانلا فيرعت نآرقلا ىلوتي فيك ةقباسلا ةثالثلا لوصفلا ىف الير دقو

 .ةايلاو نوكلا ىف هللا تايآل مهنادجو ظاقيإب ةرم - ١

 . قحلا نبت ىتلا ةلدألاو نيهاربلاب مهلوقع ةشقانمب ةرمو ۲

 ذبنو هدحو هللا ىلإ ءوجللا نم ةدشلا لاوحأ ىف مهنم نوكي اجب مهريكذتب ةرمو - ۳
 . هللا نود نم وآ هللا عم كيرش لك

 نيلطبملا ىواعد عبتتي لب «لئاسولا ددعتملا نايبلا اذهب ىفتكي ال نآرقلا نكلو

 هب للعتي اعیمج رشبلا نم دحأل رذع یقہی ال یتح «اهدنفيو اهيلع دري ةدحاو ةدحسإو

 . قحلا هللاب ناإلا نع فارحنالا ىف

 نم ةديدع اًناولأ نآرقلا لوزن تقو هجاوت ةيمالسإلا ةوعدلا تناك دقلو

 .ةيبوبرلاو ةيهولألا ةقيقحب قلعتت تافارحنالا

 :نآرقلا لوزت تقو ةدوجوم تناك ىتلا تافارحنالا نم ج ذامث

 ضعب ىف هللا كراشت ةهلآ اهربتعتو مانصألا دبعت ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةينثولا تناك - ١
 . نجلا نودبعی مهضعب ناک امک « هتافص

 نبا ريزع دوهبلا تّلاقو : دلو هلل نومعزي باتكلا لهأ نم نوفرحنملا ناكو - ۲
 ۳١[. :ةبوتلا] ( هللا نبا حيسملا ىراصنلا تلاقو هللا
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 !هللا تان ةكئالملا :لوقت ةيلهاجلا ىف برعلا تناك امك

 هلع ثيدحلا دعتو ثعبلا ىلع هتردق هللا ىلع ركنت ةيبرعلا ةيلهاجلا تناكو - ۳
 !لقعلا هلبفتي ال اًئونج

 رمالاب لحد هلل نوکي نآ نوفنپ وأ « ًالصأ ثعبلا نوفني نويرهدلاو - ٤

 ¢ رهدلا الإ انكلهي امو ايحنو تومن ايندا انتابح الإ يه ام اولاقو : هلک

 :ةيثاجلا] ۲٤[.

 ءهللا لزنآ ام عابتا مدع وه كرتشم دحاو كرش ىف نوعقي اعيمج ءالؤه ناک امك

 .هللا لزنآ ام ريغب مكحلاو

 ةلطابلا ىواعدلا كلت دنفف ءاًئرق رشع ةعبرأ ذنم هلك كلذ ىلع درلا نآرقلا ىلوتو

 .اهيف قحا هجو نيبو ءاهساسآ نم اهلطبأو ءاهلک

 دج یف ‹ضرألا نم ةريثك ءاجرأ ىف ةلاضلا ةيرشبلا ىلإ ناسنإلا رظلي مويلاو

 يبق نب نیلا لاف كلذ ةي تيا رال ملکی ازز ةر ۷ نیلا ناقوو

 ]۸ :ةرقبلا] ¢ نونقوي موق تايآلا ايب دق مهبوف تهباشت مهلوف لع

 یف اوءاج امو ءاًئرق رشع ةعبرأ ذم املس اهيلع درلا ىلوت دق نآرقلا نأ دجيو

 ىلع درللا ةظحللا لزئتي اماک هربدتیو نآرقلا ولتي وهو ناسنإلا سحيو !دیدجب مهكفإ

 هتایآ اوربديل كرابم كّبّلإ هانلرنأ باعك !قحلا ةوعد ىلإ مهدرو نيدراشلا كثلوإ

 .[۲۹:ص] ( بابألا اروا رک دقیلو
 اهضعٻ نآ یرلسو ‹نيفرحنملا ىواعد ىلع نآرقلا دودر ضرعتسن لصفلا اذه یفو

 دري مل اهضعبو ةيهولالا ةقيقح نايب يف نآرقلا ةغيرط حرش ءانثأ ىف لبق نم درو دق

 ةقيرطب لماش نايب هللا نوعب انيدل مُمجَت دق هنأ ةياهنلا ىف دجنسو ‹«لبق نم رکذ هل

 .همامتب عوضوملا ةحجلاعم ىف نآرقلا

 :كرشلا ١

 نودبعي وأ ةكئالملا نودبعي وأ «ماصأ ةروص ىف ىش ةهلآ نودبعي نوكرشملا ناك
 اهب نولسوتي مهنآ یآ !اهتعافشل هللا بيجتسيف هللا دنع عفشت اهنأ نومعزيو «نجلا
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 ىف هللا ىلإ انوبرق يل الإ مهدت ام :نآرقلا مهنع ىكح امك هللا ىلإ
 .[۲:رمزلا]

 :نيقيرطب نأشلا اذه ىف رمألا ةقيقح ةقيقح نآرقلا نيبف

 ىف وه الف «نوكلا اذهل ربدملا قلاخلا وه هدحو هللا نأ نايب :لرال قيرطلا

 ًالصأ موقي نم كانه الو ءرمألا ريبدت ىف قالطإلا ىلع دحأ نم ةنوعم ىلإ ةجاح

 ال رمأ وهو - قلخلا ىف هللا كراشي دحأ دجوي ال مادامف !هللا رمآ ىف لحخدشلاب

 قلخْلا هل الأ ؟ریبدتلا یف هکراشی نم دجوی فیکف - نوكرشملا ىتح دحأ هيف لداجي

 :٠٥٤[. فارعألا] ( نيملاعْلا بر هللا : كرابت رمألاو

 .ارض الو اعفن مهسفنأل اوكلمي نأ نع ءاكرشلا كئلوأ زجع نايب :ىناثلا قيرطلاو

 ةدحاولا ةيآلا ىف اعم ناقيرطلا عمتجي اًنايحآو !؟مهنورضي وأ مهریغ نوعفني فیکف

 . نيقيرطلا نم دحاوب قايسلا صتخي اًنايحأو «تايآلا ةعومجم وأ

 :(رحخآلا قيرطلا ىلإ ةراشإ ىوحي ناك نإو) :لوألا قيرطلا ةلثمأ نمف ()

 موق ةيآل كلذ يف نإ اتوم دعب ضرألا هب يحق ءم ءاَمُسلا نم لري لاو #

 ابل مدو ثر نيب نم هنوطب يف امم مکي ةربعأ ماعنألا يف مك نو ېه نوع

 افزرو اركس هم نودختت بادعألاو ليختلا تارت نمو ©0 نيبراشلل اغئاس اصلاح

 نم يذخلا نأ لحتلا ىلإ كبر ىحوأو ص ولقي مول ةيال كلذ يف ر اًنسح

 لبس يكلساف تارا لك نم يل مت © CA نوشرعي امو رجشلا نمو اتويب لابجلا

 هل كلذ ي نإ سال ءافش هيف ناول فخم بار اوب نم جر الف كر

 ل يكل رُمعْلا لذرأ ىلإ | درب نم مکسو مکاگوی مت مکقلخ هللاو © تورك موق

 امف قزرلا يف ضعب ىلع مكضعب لضف هللاو ©9 ريدق ميلع هلا نإ ام | اعيش مع دعب مّلعي

 نودحجي هللا ةمعقأ ءاوس هيف مه مهلا تكلم ام ىلع مهقزر يذارب اوف نيذل

 مگقزرو ةدفحو نینب مکجاوزا نم مک لعجو اجاوزا مکسشنا نم مک لعج هللاو ©

 ام هللا نود نم نودبعو ©9 نوُرفكي مه هللا تّمْعَو نومو لطابلابقأ تالا نم

 V۵] :لحنلا] 4 نوعيطتسي الو ايش ضرألاو تاّوَمسلا نم اقزر مهل كلمي ال

 قايس ىف اعم قررلا ىفو قلخلا ىف هللا تایآ نم تایآل ضیفتسم ضرع انهف
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 اهيف تہنیو اهتوم دعب ضرألا ىبحي هللا ةردقب ءامسلا نم لرانلا ءاملا ىف ةيآف .دحاو

 نيأ نمو . نييراشلل اًغئاس اصلاح ابل بل اهنوطب نم هللا جرخي ماعنألا ىف ةيآو . عرزلا

 .ءاعمألا ىف موضهملا ءاذغلا اياقب وه ٹرفلاو . . مدو ثرف نيٻ نم ؟نبللا اذه جرخپ

 ةفلتخملا مسجلا ءاضعأ ىلع مدلا اذه رورمو «مد ىلإ ةيمضهلا تاراصعلا لوحتو

 نم «ءاذغ یقلتی نأ دعب هتفیظوٻ وضع لک مایق مث «هءاذغ اھنم دحاو لک یطعی

 ىلإ ثرفلا لوحت ىرخأ ةرابعب وآ ءنبللا رارفإب عرضلا ىف ةينبللا ددغلا مايقو «مدلا

 نم كلذك وهو ء'قلخلا ىف ة ةزجعملا هللا تايآ نم كلذ لك :نبل ىلإ هلوحت مث مد

 .ناسنإلا ىلع هب نم ىذلا قزرلا یف هللا تایآ

 ىذلا بيجعلا ءاذغلا اذه هئم جرختو روهزلا قيحر نم لكأت ىتلا لحنلا ىف ةيآو
 . ضارمألا نم ريثكل ءافش وه لہ «بسحف ةيثاذغلا هصاوخ یف هتدئاف رصحلت آل

 فالتحخاو رشبلا قلح ىف ةيآو .تقولا تاذ ىف قررلا ىفو قلخلا ىف ةيآ كلذك ىهو

 نيب ءاقرأ دوجو وهو برعلا دنع ذثموي امئاق ناك عضو ىلإ ةراشإ مث . مهرامعأ

 نإ لوقيف «ذئموي هب نيبطاخملا ناهذأ ىلإ ةيضقلا بيرفتل نآرقلا همدختسي ؛مهیديآ

 لهف ءاًديبع مهضعبو ةداس مهضعب لعجف قزرلا ىف ضعب ىلع مهضعب لّضف هللا

 ءاوس اوحبصيف ةطلسلاو ةدايسلا ىف مهديبع مهعم اوكرشي نأ نولضفملا ةداسلا لبقي

 هللا ىلإ سايقلاب هنولبقي اذاملف مهسفنال كلذ نولبقي ال اوناک اذإف ؟مهدیبعو مه

 ؟هللا عم ةهلآ مهنولعجيف هدابع نم ادابع هعم نوکرشیف یلاعتو هناحبس

 مكسفنا نم مكل لعج هللا نأ ىلإ ريشيف قررلاو قلا ىف ىرحآ ةيآ ىلإ دوعي مث
 نم مكقررو «ةدفحو نيئب جاوزلا قيرط نع مكل لعجو اجاورأ - مكسنج نم ىآ -
 يذلا رفكلاو ؟ركشلا نم الدب رفكلإ هلك كلذ ةجيتن نوكتفأ . . .تابيطلا لك
 اقزر مهل كلم ال ام هللا نود نم نودبعیو زب :ةريخألا ةيآلا ىف حضوملا وه هنوسرامي

 . 4 نوعيطتسي الو ايش ضرألاو تاّوَمسلا نم

 . لقعلاو نادجولا ىلع اهلك تايآلا هذه ضرع دعب اركنم اتش ةدابعلا هله ودېتو

 «ساسأ ريغ ىلع لطابلاب نونمؤي مهنأل «ةيمدآلا ىصقان اًموق اهنوسراي نيذلا ودبيو
 .ناهرب رغب حلا نودحجيو

 ةيرشبلل ةمولعسم نبل ىلإ عرضلا ىف هلوحت مث مد ىلإ ثرفلا لوحعب ةصاحملا ةيملعلا رارسألا نكت مل (1)
 ىلع ليلدلا دارأ نمل ليلد كلذ ىفو . بيرق دهع نم هلك كلذ فشتكا ام إو «نآرقلا لوزن تقر اهلك
 . ءايشألا هلهب ذئموي ملع نم رشبل ناک امف ءهللا ىحو نم نآرقلا اذه نأ
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 ي وکر رخ لا ياعم یل با نام جاسر ملا او و

 سرا لج نا 5 تواني موق مم ب هلا عم أ ھرجش ارب نآ کل ناک ا

 هللا عم هلأ ازجاح نيرا نيب لعجو يساور اهل لعجو اراهنأ اهلالخ لعجو ارارق
 مكلعجيو ءوسلا فشكيو هاعد اذإ ٌرطضمْلا بيجي نمأ 0 نومْلعي ال مهرتكأ لب
 حلاو لا تامل يف مُكيده نأ ت توركذت ام الياف هللا عم هلأ ضرألا ءال
 ( توك رشي اًمع هللا ىلاَعت هللا عم هلأ هعمحر يدي نیب ارشب حایرلا لسي نمو

 ٦٤[. - ۵۹ :لمنلا]

 .(قباسلا لصفلا ىف هحرش قبس دقو )

 وقلي نأ هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ هل اوعمتساف لم برص سالا اهيأي إف #

 بلاطلا فعض هنم هودقتسي أل اعيش بالا مهس نإو هل اوّمَمَعجا ولو اا

 vY]. :جحلا]  بولطمْلاو

 :ىناثلا يرطلا ةلثمأ نمو (ب)

 الو ارصن مهل نوعيطتسب الو 9 نولي مهو اعيش قلخب ال ام نوکر شی
 م قارت

 مهومتوعدأ مكيلع ءاوس مكوعبتي ال ىدهلا ىلإ مهوعدت نإو ت” تورصني مهسفنأ
 اربيجتسيأف مهوعداق مكلامأ دابع هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ ©9 نونماص معنأ مأ

 نيعأ مهل مأ اهب نوط دیآ مهل مآ اھب نوشی لجرآ مهلا ص نیقداص مک نإ مکا
 نورظث الف نودیک مت مُکءاکرش اوعدا لَ اھب وعم ناذآ مھل مآ اھب تورص

Goنم نرعدت نيذلاو © نيحلاصلا ىلوتي وهو بانكا لرت يذلا هللا يلو نإ ته  

 ال ىدا ىلإ موعد نإو ت9 نورْصنَ مهس الو مكرصأ نوعيطتسي ال هنود

 14A]. 14۹1: فارعألا] ( تورصبي ال مهو كيل نورظني مهارتو اوعمسي

 هب نمؤي نأ ىغبني ىذلا هلإلاف ؛قيرطلا قرفم حضوي لاؤسب ىلوألا ةيآلا تأدب

 ايش قلخت ال ةهلآ نوكرشي نيكرشملا ءالؤه لاب امف .قلاخلا هلإلا وه هدبعيو ناسنإلا
 انه اهلك تاراشإلار) ؟ةهلآ اهنولعجي مث مهيديأب سانلا اهعنصي «ةقولخم اهتاذ ىهو

 ؟ةيوس ةرطف هلبقت وأ لقعلا هلبقي قطنم كلذ ىف له (مانصألا ىلإ
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 ال یهف «نوكرشملا اهدېعي ىلا مانصألا هله لاح حرشیف قايسلا درطتسي مئ

 عمست ال یهو !اهريغ رصنت نأ نع الضف دتعم اهيلع ىدتعا اذإ | اهسفنآ رصن عيطتست

 !ةدحساو ةجيتنلاف اهئ دحت مل ما اهتثدحا كيلع ءاوسف «دحآ اهاعد ول

 نم نوعدت نيدلا نإ : :هللا نود نم دوبعم لك لمشت ةقيقح قايسلا رقي مث

 الإ اهركذ قباسلا مانصألاب ةصاخ تلارام ةراشإلا نآ عمو .& مكلاثمأ دابع هللا نود
 اوناکآ ءاوس ءهللا نود نم دبعي ام لکو دعي نم لك هيف لخدي فصولا اذه نأ

 ر ارجش واک رآ ءةكئاللا وآ نجلا نم رک رأ ءاتاوما وأ ءايحآ رشبلا نم اصاخشأ

 ا ةا مهبلإ هیوا ی دان 4 کاش دامو :هلل دابع مهف بث نمو للا

 .ءاعدلا

 وأ لجرأ اھل لھ : تايآلا ىف اهيلإ راشملا مانصألا كلت فصو ىف قايسلا رمتسيو

 اهدبعی یرٹ ای ءیش یالف ؟عمست وأ رصبت وأ شطبت وأ یشمتل «ناذآ وأ نیعأ وآ دیآ

 !؟ىرزملا زجعلا اذهب مهنيعأ مامآ اهنورپ مهو ‹«نودباعلا كئلوأ

 ۔ كلت مهمانصاب هورضي نأ مهادحتي نأ مش لوسرلا ىلإ باطلا هوتي مث

 ةجيتن ررضلاب هبيصتس ةموعزملا ةهلآلا كلت ناب مز لوسرلا نوددهي اوناك دقو

 ىذلا وه هللا نإ ! عنصت نأ مكتهلآ عيطتست اذام ىنورأو (ینورظنت ال) اورحأتت الو

 عيطتست الف مكتهلآ امأ «مهاعريو مهيمحيو نيلاصلا نينمؤملا ىلوتي وهو «ىنالوتي
 عمست ال یهو «اهسفن رصنت نأ یتح عیطتست الو ارض مکب هللا دارأ نإ مکرصنت نأ

 .ءاعدلا الو ةدابعلا قحتست ال ىهف .رصبت الو

 كم هل يذلا © اريد نيمْلاعْلل توكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزن يدا كرابت ل #
 عيش لك قلو كلملا يف كير هل نكي ملو ادو خشب ملو ضرألاو تاومَسلا

 نولي الو نوقلخي مهو ايش نولي ال ةهلآ هنود سم اوذخئاو © اریدقت هردقف

 .[۳ - ١ :ناقرفلا] ( روشن الو ٌةايح الو اتوم نوكلمي الو اعفن الو ارض مهسفنأل
 نع مهو ةمايقلا مو ىلإ هل بيجتتسي أل نم هللا نود نم وعدي نمم لنضأ نمو * ٠

 .] :فاقحالا] نوفا مهئاعد
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 :هلل دلولا ءاعدا ۲

 ةدحاو ةلالض ىهو «برعلا وكرشمو ىراصنلاو دوهيلا ةلالضلا هذه ىف كرتشي

 نبا حيسملا :لوقت ىراصنلاو «هللا نبا ريزع :نولوقي دوهيلاف .اهروص تفلتحا نإو
 .هللا تانب ةكئالملا :نولوقي برعلا وكرشمو «هللا

 كرشلا ةلالض هب دثفي ام لثامي وحن ىلع اهدنفيف ةلالضلا هذه لوانتي نآرقلاو
 هناحبس هلل دلولا ةبسن ىه «ةددحم ةروص تذختا نإو ةقيقحلا ىف كرش اهنأل

 : یلاعتو

 حلا نم تملا جرخمو تملا نم يحلا جرخي ىولاو بحْلا قلا هللا نإ #

 اناسح رمقلاو سمشلاو اكس ليلا لعجو حابصإلا قلاق 6m توكو ٰیناف هللا مکلذ
 را تامَلظ يف اهب اودتهتل موجنلا مك لعج يدلا وهو © ميلا زيزعلا ريدقت كلذ

 رقتسمف ةدحاو سمت نم مكأشنأ يذلا وهو ©9 نومي موقل تايآلا اتصف دق رحبلاو

 انجرح ءام ءامسلا نم لزنأ يذلا وهو ©© توقفي موقل تايآلا الصف دق عدوتسمو

 اهعْلط نم لختلا نیو ابکارتم ابح هنم حرت ارض هنم انجرخأف ميش لک تاب هپ

 ىلإ اورظنا هباشتم ريغو اهبتشم نامرلاو كوعيزلاو باتعأ نم تاتجو ةيناد ناد

 نجلا ءاكرش هلل اولعجو 3  نونمؤي موقل تال مل يف ن | هعنيو رملأ اذ هرم

 عيدي » نرقص اًمَع یلاعتو هناحبس لع رغب تاو يدب هل اوفرخو مهقلخو

 لکب وهو ءېش لک قلخو ةَبحاص هل نكت ملو دلو هل نوکی یئ ضرألاو تاومُسلا
 لك ىلع وهو هودبعاق ءيش لک قلاخ وه الل ال مکیر هللا مکلذ © میلع ءيش
 (ريبَخْلا فيطللا رهو راصنألا كردي وهو راصبألا هكردت ال © ليكو ِءيش
 ]۵-۳ : ماعنالا]

 هلل یعدي نم لک هيف لحخدیو ءةماع ةونبلا ةيضق شقاني لماشلا صللا اذه

 یف هللا تایآل عئار ضرعب ادبی وهو .(رْلع ريغب تادبو نيب هل اوفرخو : لو
 الم تابنلاو اال ضرألاو تاوامسلا نم ةعساو تالاجم لمشي «نوكلا

 نيلضملا ةلالض ودبت ثيحب «قحلا مهبرب سانلا فرعتو «ةيهولألا ةقيقحب نادجولا
 . عوضوم تاذ ریغو «یلعم ثاذ ريغ اهدعب

 .تانبلاو نينبلا لمشيف دولوملا ىنعمب ةغللا ىف دلولا (۱)
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 عرزلا عاونأ هنم جرخيل ىونلاو بحلا قلفي ىذلا وه هللا نأ ريرقتب تايآلا ادبت

 ءاقلت نم تبني عرزلا نأ نوبسحيف اًنايحأ سانلا اهنع لفغي ةقيقح ىهو .ةفلتخلملا
 ‹«كلذ عنصت كنإ معن !ءاملاب اهيورتو ضرألا ىف ةرذبلا رذبت نأ الإ كيلع امو «هسفن

 ىتلا ةريغصلا ةتبنلا اهنم جرخيل ضرألا نطاب ىف ةاونلا وآ ةبحلا قلفي ىذلا نم نكلو

 اهيف عدوأ ىذلا وه سيل ؟هناحبس قلاخلا هللا وه سيلآ !؟رملت یتح ومت لظت
 الو ءامن الف الإو . .ومدت نأ اهتاذب ةبح لكل نذأي ىذلا وه سيلوأ ؟ومنلا صئاصح
 !؟تابنإ

 «(ةبدجملا ضرألا نم عرزلا تبني امك) ثيملا نم ىحلا جرخي ىذلا وه هللاو

 امهالكو (توميف ىحلا نئاكلا ىف ةايحلا ةرود ىهتنت نآ دعب) ىحلا نم تيا جرخيو
 . هللا نم ردقب متي

 ؟ نوكفؤت ینا هللا مکلذ : كلذ دعب بيقعتل لا ءیجیو

 ثالاجم نم تالاجم هذدهو . ٽو ییحیو عرزلا ٽہني ىذلا «قحلا هللا وه كلذ

 نوطاعتتو قحلا نع نوفرصت ىنأف ؟كلذ نم اًئيش لعفي نم ءاكرشلا نم لهف . هتردق
 ؟كفإلا

 ةلوجلاف «ضرألا ىلع تيملاو يحلاو «یونلاو بیلا ىف لوألا ةلوحلا تناك اذإو

 كلذ اناسح رمقلاو سمشلاو اكس ليلا لعجو حابصإلا قلا إل : كالفالا ىف ةيناثل
 . 4 ميلَعلا زيزعلا ريدقت

 نطاب نم حبصلا جرخم ىأ «حابصإلا قلاف كلذك وه ىوتلاو بَّحلا قلاف هللا نإ
 ليللا لعج ىذلا وهو ."ملظملا ضرألا نطاب نم ةقرشملا ةتبنلا جرخت امك «ةملظلا
 ىف رونلل طشدت اهقلخ ىتلا ةيحلا تانئاكلا رثكأ لعج نأ هناحبس هتمكح نمف . اتکس

 ٹیدحلا یٹأپ ليللاو راهنلا ن ثیدحلا ةبسانمبو .ليللا ف ةملظلل نکستو راهنلا

 سمشلا لعج هللا نأ ىا (انابسح رمقلاو سمشلاو :لوقيف رمقلاو سمشلا نع

 ةرود امهم لكل نأ امك نينسلاو روهشلاو مايألا امهب بسحت ءاًئابسح رمقلاو

 زيزعلا ريدقت كلذ ةرعش ديق لتخي ال ىذلا قيقدلا ىنابرلا باسحل اب ةبوسحم

 .ةذاحألا هتغالبو ىنآرقلا بولسألا ةعور لمأت (۱)

 مث ةصاخ ناسنإلل انه ةراشإلا نكلر راهنلا ىف نكستو ليللا ىف طشئت تانئاك هللا ىلح نم كانه (۲)
 . تانئاكلا مظعل
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 ملعتيو «تقولا ناسنإلا امهب بسحي قيقدلا طابضنالا اذه ببسبو ميلا
 !هلوح نم نوكلا ةقد نم ةقدلا ناسنإلا

 a e ى م ور لرو ب لاو 2راا 9

 اهب اوفرعتف رحل ربا تاملظ يف اهب اودعهتل موجنلا مك لعج يذلا وهو إل
 .ليلد الو رون ال ثيح ليللا ةملظ ىف مكهاجتا

 ملعيو تايآلا هذه ىلع علطب ناسنإ ىأو ( وملعب م وقل تايآلا الصف دق
 .كيرش هل ىغبني ال ىذلا دحاولا هللا ىلإ ىدتهي نأ دبال اهتلالد

 :ناسنإلا طيحم ىف ةثلاث ةلوج هذه مٹ

 مٹ ‹ بارت نم هللا هقلخ ىذلا مدآ نم 4 ةدحاو سفت نم مک اشن يدا وهو

 .ءاوح هچوز هنم لعج
Moca co Se grog e 

 متي ىذلا «جوازتلاب ىتأي كلذ دعب لسنلا هللا لعج ذإ  عدوتسمو رقتسمف ط

 اهعدوتسم ىف ةثنؤملا ةيلخلاب لجرلا بلص ىف ةرقتسملا ةركذملا ةيلخلا ءاقتلا هيف

 . مح رلاٻ

 هذه كردي عاو ردت ىلإ ةجاح ىف رمالاف (نوهقفي مقل تايآلا الصف دقإ
 .ميكحلا عناصلا ةمظع كرديف ةزجعلا

 :تابنلا ملاع ىف ةريخألا ةلوحجلا هذهو

 هلک تابنلاف ‹(ءيش لک تابت هب انجرخأَف ءام ءاَمّسلا نم لرنأ يذلا وهو ط

 :لامجإلا دعب ليصفتلا ىف قايسلا ذخأي مث

 ةيناد ناونق اهعْلط نم ٍلخُلا نمو اكرم ابح هنم جرحت ارضخ هن اتجرخأق
 .( هباشتم ريغو اهبتشم نامرلاو نوتيزلاو بانعأ نم تانجو

 ءومنلا ىف هقيرط لخأي مث رمألا آدبم ىف ايرط رضحخأ جرخي هلك تابنلا وه اذهف
 لخنلا هلم جرخيو ‹(اهريغو ريعشلاو حمقلا لباس لثم) بكارثملا بحل ا هنم جرځیف

 حئاورلاو ناولأالاو لاكشألا فلتخم ‹«نامرلاو نوتيزلاو بانعألاو ‹«هعاونأب

 . .هباشتملا ريغو هباشخملا هرامث ىف دجت عاونألا هذه نم عون لک نإ لب ‹« تاقاذملاو
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 ‹ ةفلتخملا تابنلا لاكشأب ةئلعمملا ةليمحجلا ةحرللا هذه هلايخب ناسنإلا ىلمتي نيحو

 اهنم هرظن عیشیو اهیف لماتی نأ بحیو اهب لعفی هنادجو نإف

 !كلذ ىلإ هوعدي لعفلاب ىنآرقلا قايسلاو

 : لالا ركذي ةروسسلا نم رحآ ناکم یفف !اھنم لكالا ىلإ هوعدي ال انه هنإ

 هلک اقلتخم عرزلاو لخنلاو ٍتاشورعم ريغو ,تاشورعم, تاثج اشنا يللا رهو

 هداصح موي هح اوتآو رمثأ اذ هرن نم اول هباشتم ریغو هبات نامرلاو نوتيزلاو
 4١ :ماعنالا] (نيفرسملا بحي ال لإ اوفر الو

 ءىش ىلإ هجري امنإ ءهيلإ هجوي الو لكألاب رمأي ال قايسلا اله ىف انه هلكلو

 . هنيو رملأ اذإ هرمَت ىلإ اورظنا  :رحآ
 . .عدبملا عناصلا دي هتجرحخأ ىذلا عيدبلا لامحلا اذه ىلإ اورظنا

 اذه ىف نودجت اذامف . . .اوربدت مث ءلامجلا اذهب مكرعاشمو مکنادجو اوئلما

 ؟ذاحألا عئارلا رظنملا

 ىتلا تايآلا دجي ربدتيو رظني نم لكف ( نومي موقل تايآل مكلذ يف نإ
 .ناإلا ىلإ هيدهت

 هذه دعب - ودبتف نيكرشملا ةلالض قفايسلا ضرعپ - هرات ةف ةمق ىف نادجولاو - انهو
 هلل اولەجو إف :هغیست الو سفنلا هنم زئمشت ت ارمأو هل ینعم ال اًقخس - اهلك تابآل

 مهنولعجي نوكرشملا ءالؤسهف كلذ عمو «هقلخ نم مهف 4 مهقلخو نجلا ءاكرش
 !هل ءاکرش

 ريغب هللا ىلإ مموج تانبو نينب اوقلتحا يولع ريغب تانبو نيپ هل اوقرخوإ
 .4 نرفصي اًمع ىلاعتو هناحبس 1 ؟ليلاضالا هذه جتني ىذلا اذه ملع ىأو . .ملع

 دلو هل نوکی ینا .لاثم ريغ ىلع اهعدبا ىذلا (ضرألاو تارمسلا عيد
 . ملغ ِءيش لک وهو ءيش لک قلو ةبحاص هل نكت ملو

 نوقعلي مهر - اوسن دقو ؟ةجور هل تسیلو دلو هل نوکی فیک : مهقطنمب مهشقاني
 !تانبلاو نيئبلا ءالؤه دلتل كلذك ةجور هل اوقفلي نأ اوسن هلل تائبلاو ءانبألا هذه
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 وعدي ءیش یف - كلذب نورقی مهو - ءیش لک قلاخ وه یلاعتو هناحبس هنا مث
 ‹نوکیف نک ءىشلل لوقي ىذلا وهو مهيلإ هتجاح ام ؟تانبو نينب ذختي نآ قلاخلا

 ءيش لکب وهو .. . ضرألاو تاوامسلا ىف ةضورعلا تايآلا هذه عناص وهو

 ۲ میل
 ىف نيلاضلا ةشقانمو «قلحلا نايا ضرع دعب ريالا بيقعتلا "یب م

 ءيش لك ىلع وهو هود عاف ءيش لک قلاخ وه اله 8
 الإ هلإ ال یذلا مكبر وه ..هقلحخ تایآ متیأر یدلا قلاخلا . . .مکلذ .(لیکو

 وأ موعزم دلو نم اگیرش هب اوکرشت ال ‹«نيدلا هل نيصلخم هدحو هودبعاف . .وه

 . )ليكو ميش لك ىلع وهو :ءىش لك ىف فرصعلا رطيسملا وهو . .ةاعدم ةهلآ
 ىف راصبألا هارت ال .ريبخلا فيطأللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هکردت ال
 امو هقلخب ريبخلا فيطللا وهو «هئايلع نم راصبألا لک هناحبس وه یری امدیب ءایندلا
 .لالضلا ىف نعمملاو ىدتهملا مهنم 2 ءاوس «رعاشمو راکفآ نم مهسوفن یف رودي

 داكت ج اإ اعيش معج دق هه ادو نما ختا اراقو و ٭

 ادّلو نمحرلل وعد نأ » د أه لابجلا رتو ضرألا قشدتو هم نرطفتي تاوَمسلا

 ينآ لإ ضْرألاو تاآّومَسلا يف نم لک نإ © ج ادو دخ نأ محلل يغب امو ©

 ( ادرف ةمايقلا موي هينآ مهكر © يه ادع مدعو مهاصحأ دّقَل 9 ادبع محلا

 ۹٩[. ۔ ۸۸: میرم]

 :ثعبلا راكنإ ۳

 ثعبي نأ عيطتسي هنآ هللا ىلع مهراكنإ ةيلهاجلا ىف برعلا تالالض دشأ نم ناك

 اوناك مهنآ بيذكتلا ىف رمألا مهب غلبو !بارت ىلإ اولوحتو اوتام نأ دعب ىتوملا
 :مهنع نآرقلا ىور ىتح ثعبلا رماب مهثدحي نيح لم لوسرلا نم نوبجعي

 وح يف مكنإ قمم لك مفزم اذإ مكقنيرلجر ىلع مكد له اورفک نیلا لاقو
 .[۸ ۷ :ابس] نج هب ما ابذ هلا یّلع یرتفُأ © دیدج

 دنع ىهتنت ال ىتلا ‹ لاخلا هللا ةردقب مهفيرعتب رمألا اذه جلاعی نآرقلا ناکو
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 نم ةرم لوأ قلخلا قلخ ىذلا نأو «ضرألاو تاوامسلا ىف ءىش اهزجعي الو «دح

 ام مهلوح ءايحإلا تای نم مهرب «ىرخآ ةرم هقلخ ديعي نأ ىلع رداق مدعلا

 .ةظحل لك ىف مهمامأ ةضورعم تيما نم ىحلا جارحإ ةيلمع ىلإ مهرظن تفلي
 مهدريو ىتوملا ثعبي نأ ءاشي نيح عيطتسي تيملا نم ىحلا جرخي نأ عيطتسي ىذلاو
 : ةايحلا ىلإ

 اذه نورفاكلا لاق مهنه ردم معاج نأ اربجَع لب © ديجملا نازار ق «

 ضرألا صقنت ام اتملع دف © ذيع عجز كلذ ابار اكو اتم ادنأ ت بيج ءَ

 ى چیر را يف مهق ماج امل قلاب اوبذک لب © ظیفح باعك اتدنعو مھم

 ضزألاو 0 جورف نم اهل اّ اهاتيزو اهانينب فيك مهَقوَف ءامسلا ىلإ اورظي مقا

 لكل یرکذو ةرصبت © جیهب وز لک نم اهيف انتبنأو يساور اهيف اتبقلأو اهانددم
  ديصحلا حو تانج هب اتبنأف اکرام ءام ءال نم الزتو © بیش دع

 جورخلا كلذك ايم ةد هبًيحَأو داللة د دص عل اهل تاقساب لخلاو

 طول ناوخإو نعرف داعو ©0 دوو سرلا باحصأو عون موق مهل تيد 0

 قلاب انییَعْفأ O9 دعو قحُف لسرلا بذ لک مت مرق کیلا باحر ©

 ١ - ٠١[. :ق] (ديدج لح نم سبأ يف مه لب لوألا
 ردبيف «تاوملا ىيحتو قلخت ىتلا ةزجحملا ةيهلإلا ةردقلا تالاجم تايآلا ضرعت

 ىوس ناسلإ نع ردصت ال «لقعلا ىف ةفاخسو ركفلا ىف ةهافت اهدعب ثعبلا راكنإ

 .ريكفتلا

 ىلإ وعدي ملي هللا لوسر ىلع هللا نم لزاملا نآرقلا ركذب ىلوألا ةيآلا أدبت
 ميم ردنملا مهءاج نيح اوبجع مهتيادهل نآرقلا لزن نيذلا نيرفاكلا نكلو ءىدهلا
 إال مهنأ مهدنع بجعلا عضومو . ي بيجع ِءيش اذه :اولاقف ثعبلا نع مهثدحي

 عجر كلذ :نولوقيف اًبارت اوريصي نأ دعب مهثعب ىلع ردقي هللا نأ نوروصتي

 . 4 دیمب

 مهنم عيضي الف مهنم توي نم لك ملعي هئاحبس ميلعلا هللا نأ تايآلا ررقت مث

 ىلع ادر كلذو .ءىش لك هيف الجسم اًباتك هناحبس هدنع نأو «هللا ملع جراخ دحأ
 ىلع مهل رثأ لك عاض دقف ابارث اوحبصأو ضرألا ىف اوعاض اذإ مهنآ مهمهوت
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 دعي ملو اًضيآ هللا نم عاض دقف مه مهنم عاض دق ماد ام هنآ نوبسحي مهف !قالطإلا

 !ديدج نم هثعب نع ًالضف هب نایتإلا ىلع ارداق هللا

 ءامسلا هذهف .مهلوح نمو مهقوف نم قلحلا تايآ ىلإ مهرظن قايسلا تفل مث
 . . عورزو لابج نم اهيف امو رظنلا ىدم رحآ ىلإ ةدتمملا ضرألا هذهو ةمخضلا

 لرانلا ءاملا نمف «ءايحإلاو ءاشنإلا ىلع هللا ةردق ىلع ةلادلا تايآلا ددعي مث

 قزر اهلكو تاقسابلا ليخنلاو بحلا جننت عوررو ةهكافلا نم تانج ضرألا ىف تبنت
 . ىتوملا ىيحي اهتاذ ةيفيكلابو .ةبدجملا تاوملا ضرألا هللا ىيحي رطملابو .دابعلل
 ىف ةدحاو ءايحإلا ةيلمع نإ .عرزلاو تابنلا جرخي امك ضرألا نم مهجرخيو
 ةريصبلا ىسومطملا رشبلا نکلو ءةيناثلا ىلع ردقي ىلوألا ىلع ردقي ىذلاو ‹نيلاحلا

 .ةيناثلاب نوملسي الو یلوالاپ نوملسيف ‹ ةقيقحلا هذه نوكردي ال

 بق تبذك دقف ؛ثعبلاب نوبذكي نيذلا مهدحو اوسيل مهنآ قايسلا ركذيو
 نوعرفو اًداعو دومثو سرلا باحصأو حون موق قايسلا مهنم ددعي ةريثك تايلهاج
 ريذدلا مدقي مث .عبت موقو (بيعش مهيلإ لسرأ نيذلا) ةكيأالا باحصأآو طول ناوحإو

 ءهديعو مهيف قّقحو مهيلع هللا رمدف اوبذك مهلك ماوقالا ءالوه نإ : نيركنملا برعلل

 .ريصملا تاذ الإ هللا دنع مهل سيلف مهبيذكت ىلع اورصأ نإ ءالؤهو

 قلخْلاب انييعفأ ا : :ةقيقحلا ررقي ىذلا ىراكنإلا لاؤسلا اذهب قايسلا متخیو

 اکسامشم نوكلا كورڀ ءالوأ مه اهو ‹لبق نم هلك نوکلا هللا قلخ دقل ؟¢ لوألا

 ىلع هتردق یف نوکشی ساسآ یآ یلعف «هتردقو قلاخلا ةمظع ىلع لدي امن مهمامأ

 !؟ٹعبلا

 رْكَكَأ نكلو قحلا كبر نم كيل لزدأ يدلاو باعكلا تايآ كلت رتا
 ىلع ىوتسا مل اًهتور دمع ريفي تآومسلا عقر يذلا هللا © نونمؤي ال سائلا
 تالا لصقي رْمَألا ريدي ىمسم لجأل يرجي لك رْمَقْلاو سمشلا رسو شرما

 اراهنأو يساور اهيف لعجو ضزرألا هم يذلا و وهو © نوقوت مكبر ٍءاقلب ملم
 موق تايآل كلذ يف نإ راهنلا ليلا يشغي هب نیلا نیجوز اھیف لعج تارمُلا لک نمو
 ارم لغت رورباغا وت اجر تارام علق سال یر © ور

 كلذ يف نإ لكألا يف ضع ىلع اهضعب لضقنو دحاو ءاَمب ىقسي ناونص ريو
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 بيراج قلخ يف اأ ابآرت انك اذنآ مهو بَّجعف بْ نو ص نوقع موق تای

 مرا باسا راو ميإعا يب لدغ هيوا مهتر ارق نيل كوا

 :o-1 دعرلا] ( تودلاخ اهيف

 ین رف ت یز یز مل ین یت لقا یر ت رمز

 ِرضخألا رجَشلا نم مك لعج يذلا ©» ميلع قلَح لكب وهو ةرَم لأ اهأشدأ يدل

 نأ ىلع رداقب صرألاو تاومسلا ىح يدلا سيآوأ 9 ةودقوت نم أ ذوق ر

 نوكیف نک هل لوق نأ اعيش دارآ اذإ هرم منا ج | 0 ميلا قالا وهو یب مهلفم یخی

 A_۸] :سي] ( وعجزت هيلو ءيش لک توکم هديب يذلا ناحْبسف 9

H# ¥ 
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 ناميألا تيبثت
 ةشقانمو ةميلسلا ةديقعلا نايب دنع ةيرشبلا سفنلا عم نآرقلا رود ىهتتني ال

 ةوطحخ وطخي امنإ « ةيبوبرلاو ةيهولألا ةقيقح ناشب ةيلهاجلا اهيف عقت ىتلا تافارحنالا
 هراملا دحاولا هللاب نايإلا زيكرتو ءةحيحصلا ةديقعلا كلت تيبشت ىلإ لصيل ىرخأ

 . هيبشلاو كيرشلا نع

 (نينمؤملا عفت ىركذلا نإَف ركذو طه :ريكذتلا ىه كلذ ىلإ ىربكلا هتليسوو
 . :٠١[ تايراذلا]

 :ةيرشبلا سضنلا ىف ناميالا تيبثث لئاسو

 ىتح «سفنالاو قافآلا ىف هتردق تايآو ءدحث ال ىتلا هللا ةمظعب مئادلا ريكذتلا - ١
 .هلل ملستسیو بلقلا عشخي

 هبساحي مث «هلامعأ هيلع ىصحيو هبقاريو هاري ناسنإلا عم هللا نآب مئادلا ريكلتلا - ۲

 «بلقلا رعاشم نم ًأزجتي ال اءزج هللا ىوقت حبصت ىتح «ةمايقلا موي اهيلع

 .ريمضلا ىف ةتہاث ةزيكرو

 ءءارضلاو ءارسلا ةلاح ىف اًمئاد هللا ركذ ىلإ ىرشبلا بلقلا نآرقلا هجوي كلذك ۳

 هيلإ اًعلطتمو اًرباص هللا ركذي ءارضلا ىفو ء«همعنأل اًركاش هللا ركذي ءارسلا ىفف

 .ءوسلا هنع فشکیل هناحېس

 نينمؤملا نم مهعابتأو ءايبنالا صصق «ناميإلا تفت ىتلا صصقلا نآرقلا دروي - ٤

 اوبذك نيذلا رافكلا صصقو «هللا رصن مهءاج ىتح ىذألا ىلع اوربص نيذلا
 . مهرفكب مهيلع هللا رمد ىتح اودناعو

 ىف ءازجلا نم مهرظتني امو «مهتافصو نينمؤملل ةببحم اًروص نآرقلا مسري اريخأ - ٥

 امو «مهتافصو نيرفاكلل ةرفنم ةهيرك اًروصو ‹«تانجلا ىف نيدلخم ةرحخآلا

 . ةمايقلا موي باذعلا نم مهلاني

 هللا حبصي ىتحو «سفنلا ىف خسرت ىتح تاهيجوتلا هذه رركي نآرقلا لظيو
 ميقتسيو «هرعاشم ميقتستف «هركذ نع ناسنإلا لفغي ال بلقلا ىف ارضاح
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 هللا هقرریف «ةرحلآلاو ايندلا ىف هللا ىلإ اًبرقم اتار دبع حبصیو «هکولس

 .هناوضرو هتنج ةرحآلا ىف هحلميو ءايندلا ىف ةداعسلاو ةنينأمطلا

 : باتكلا نم

 :سفنألاو قافلا ىف هتردق تايآو هللا ةمظعب ريك ذتلا - ١

 ةرظع نع ثدحت اهلك ةقباسلا لوصفلا ىف تايآلا نم جذام انركذ نأ انل قبس

 او .ضرألا ىف الو تاوامسلا ىف ءىش اهزجعي أال ىتلا هتردقو «دحت ال ىتلا هللا

 بطاخي نیحو «نادجولا بطاخی نيح نوكلا ىف هللا تایآ مدختسپ نآرقلا نأ

 یف وأ دلولا ءاعدا ىف وآ كرشلا ىف ءاوس ‹نيلطبملا یراعد ىلع درپ نحو ‹لقعلا

 !هللا دوجو ركلي نم ضرألا ىف دجو نإ ءهللإا دوجو راكنإ وأ ثعبلا راكنإ

 «تايآلا هذه راربإب نآرقلا مامتها نايبل انيفكت اهلك ةقباسلا جذامنلا تناك دقو

 .كلذك سفللا ىف اهزيكرتو ةميلسلا ةديقعلا حيضوتل

 ءلبق نم اهنم هاندرس اب ىفتكن ال انلعجت ميركلا نآرقلا ىف جذامنلا ةرثك نكلو

 ةلثمألا ءوصض ىلع اهعجارت نآ عيطتست «ةديدج جذامن هيلإ فيضن لب «هترثك ىلع

 هذه ضرعي ال نآرقلا نأ فرعل نأ ىغبلي نكلو .لبق نم باتكلا ىف ةحورشلا

 ‹كانه رم“لا اهب ىهتنيو ناسنإلا نهذ ىف رقتست تامولعم درجم نوكت ىکل تایآلا
 سفنألا ىف هثاياب نآرقلا ىف رمتسملا ريكذتلا نم ىلاعتو هناحبس هللا ديري امنو

 لمأتلا ةظحل دنع ىهشني ال اًمئاد اريثأت ىرشبلا بلفلا ىف قئافحلا هذه رٹؤٿ نآ قافآلاو

 ةزكار ةفيقح ىلإ هللاب نايا لوحتي یتح «هيف رقتسيو بلقلا ىف لظي لہ «ةضراعلا

 .یعقارلا هكولس ىف سکعنت «ناسنإلا سفن یف

 لك ىف ةزجعم تايآ هل نآو «ضرألاو تاوامسلا لح هللا نأ فرعأ نأ ةميق امف

 رمآ اميف هتعاط نع فرصنيو ءهللا ركذ نع كلذ دعب یبلق فرصني مث «هقلخ ءىش

 له :لامعألا نم لمعب موقأ نيح ىسفن لأسأ ال مث «عدبأ ام هيف عدبأو «هتردقب

 !؟هيضري ال مآ هللا ىضري لمعلا اذه

 !ةفرعملا هذهل نذإ ةميق ال !الك
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 ‹ضرألاو تاوامسلا قلخ ىذلا وه هللا نآ نوفرعي ةيلهاجلا ىف برعلا ناک دقلو

 قلخ نم مھتناس نیآو ل :كلذ مهيلع لجسي نآرقلاو ريضنا مه مهقلخ ىدلا رهو

 وقي مهمل نم مهتأس سلو ظ ٠١[. :نامقل 3 4 لا نويل ضرألاو تاوَمُسلا
 قح هللا نودبعي اونوكي مل اذهب مهملع عم - مهنكلو AY]. :فرحزلا] هلا

 «هنع یهن امو هب رمأ امیف هرمآ نع نوفلاخیو «یرخآ ةهلآ هب نوکرشی اوناکو « هتداېع
 ال مهنإ مهنع لاقو «نييلهاج هللا مهامسو ءائيش مهتفرعم مهعفنت مل كلذلو

 .نوملعي

 قح هودبعیل هلالجو هتمظع اوفرعی نآ هدابع نم یلاعتو هناحبس هللا دیری امن
 ءامسلا ىف هتاياب مهرکذي لظي كلذلو .ىعقاولا مهكولس ىف هوعيطيو هتدابع
 لمع ىلإ لوحتيو «نايإلا اهيف رقتسيو ‹مهبولق عشخت ىتح مهسفنأ ىفو ضرالاو

 .ضرألا عقاو ىف

 :ضْرألاو تاوامسلا ىف عادبإلاو قلفللا تايآ (1)

 العجو 2 نوكأ هنمف ابح اهم انجرخأو اهاتييحأ ةيملا ضرألا مهل ياو #

 هتلمع امو هرمَل نم اولكأيل ۳5 نويعْلا نم اهيف ارجو باتعأو ليخت نم تانج هيف

 نمو ضرألا تبن امم اهلك جارزألا ىح يدل ناحَبس مه نورك الفأ مهيدنأ

 هو رمي مه رن راهف هب علق لیل مهل آو عه نرم ل انو م پف

 راق یب لا رق هرن ناه يب نشنال ه میش درج راک داع

 é4] -۳ سیل ( دوسي لق ينكر

EA O 

 امو ةومكاتيقسأف ءا ءامسلا نم اتأرنأف حقاوأ حايرلا الراو 0 موم ردقب ال هر

[YY 14: رجال ( راخپل معآ 
 دد ق صم ياه

 یی ی ف ج ات سرای کا الز یھ یار ی شلا لخر
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 البس اهم اوكا ۵ طاس ضْرألا مُک لعَج لاو مه اجارْخإ مکجرخیر

 Y۰] °1 :حون] ( اجاجف

 ي اجاوزآ مکانفتخو ت ادر لالو ص داهم ضرألا لَمْ ما ٭

 انيدبو 0 اشاعم راهنلا انلعجو 6د اسال للا انلعجو © اتابس مكمون انلعجو

 اجا ءا تارصقملا نم اتلزنآو © اجهو اجبآرس انلعجَو 9 ادادش امس مكقو

 ٦-7] :ابل]  افاآ تانجو ھ اتات اح ہپ جرنل 9

 اقش ضرألا ا انققش من مد ابص ءال اص اأ 9 هماعط ىلإ ناسنإلا رظنيلف ل #

 © ابلغ ق قئادحو O النو انوعیزو ۵ اہضُقَو ابعو ۵ اح اھیف اتنا 9

 Y4] :سہع] ( مگان مک اعات م و ھاو

 یاو ® تعفر فيك ءامسلا یو مو تقلخ فك ٍلبإلا ىلإ تورط القا ٭
 ]۰.-۷ : ةيشاغلا] 4 تحطس فيك ضرألا ىلإو ©0 تَبصُن فيك لابجلا

 :سفنألا ىف ةزجعملا ةردقلا تايآ (ب)

 عملا مك لعجو اعيش نوم ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ لاو ٭

 VA] : لحنلا] ¢ نوركشت مكمل ةدفألاو راصبألاو

 ( اريدف كبر ناكو ارهصو ابن هّلعجف ارشب ءاَمْلا نم قلخ يدا وهو طط #
 ٠٤[. :ناقرفلا]

 هّقلخ ءيش لك نسحأ يذلا © ميحألا زيزعلا ةداهشلاو بيلا ملاع كلذ #
 هاوس مث © نیهُم مام ن ةلالس نم لست لعج مت © نیط نم ناسا قلخ ادبو

 ¢ نوركشت ام اليف ةدعفألاو راصبألاو عملا مُكَل لعجو هحور نم هيف حفر

 .[4 ٦ :ةدجسلا]

 الَملابرملع نم يل ناك ام ىه ةرضرْعم نع معنأ » ميظع ابوه لق
 كبر لاق ذإ مد نيبم ريذن انأ امن الإ ي ىحوي نإ © نومصتخب ذإ ىلعأل
 :YI WY] ص] ( نط ن ارش قلاح ي ةن

 ةَناَمَ ماعْنألا نم مك لزنأو اهُجوز اهنم لعج مت ةدحاو سفت نم مكقلخ إف ٭
۸۹ 



 مکبر هللا مکلذ ِثالَٿ تامل يف لح دعب نم اقلخ مكتاهمأ نوطب يف مکقلخي جاوز
 ١[. :رمزلا] 4 نوُفرصت أف وه الإ هل ال كلما هل

Hبْلصلا نيب نم جري د فاد عام نم قلخ ت قلخ مم ناسنإلا رظيلف  

 .[۷ - ١ :قراطلا]  بئارتلاو

 :دابعلا ىلع هللا معن یف (ج)

 لاَ ایف مکلو ی درک اهن عیار ءافد اھیف مکآ اھقلخ ماعتالاو

 قشب الإ هيغلاب اونوکت ملر دب ىلإ مكلاقنأ لمحتو © ) نوحرست نيو نوحيرت نيح
 قلخيو ةديزو اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو © 2 فورا مکر كل سفنألا
 ه :لحنلا] ¢ كوملعت ال ام

 یب اار ي نيلفاغ قلا نع انك امو ق زط زکر ت دنر ٭
 ناساف ھ (e وردا هب ,باهذ ی و رأل يف هاكساقردقب ء ءام ٍءامسلا
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 ي نولمحت كلا ىلعو اهيلعو » نوكأ اهنمو ةريدك عفانم اهيف مك اهنوطب
 ,[؟؟ 1۷: نونمۇملا]

 يذلاو «» ًنودعهت مكمل البس اهبف مك لعجو ادهم ضرألا مكل لعج يدلا ل #
 قلخ يدلاو ه0 ةوجرخت كلذك ايم ةد هب اترشناق رقي عام ءاَمَسلا نم لر

 مت هرو ىلع اووتستل © نوبکرت ام ماعنألاو كلل نم م مک لعجو اهلك جاوزألا
 هل نر انه ات رس يدل احس اولوقتو هلع موسا ا مکرر ةع اور

 é1] :فرخزلا] ( نوبلقدمأ ابر ىلإ اًنِإو ©9 نينرقم

 مّكلعلو هلضف نم اوغتبتلو هرمأب هيف كلل يرجتل رحَبْلا مك رس يلا هللا #

 11۲ : ةيلاجلا] ( نوركشت

 وذ بَحْلاو © ماَمَكألا تاذ لخئلاو ةهكاف ايف مد مانألل اهعضو ضرألاو ل #
 N -°1 :نمحرلا] 4 نابت امکبر ءالآ يأبف 9 ناحیرلاو فصلا
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 هيلإو هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشماف ألوف ضرألا مك لعَج يذلا وه *
 1٥]. : كلملا] (روشنلا

 :كيرش ريغب نوکلا ریدت یف ( د )

 يف لک اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو اًهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يفد نم اوو *

 ٦[. :دوه] ( نیم باتک

 جرخي قدولا ىق امار همجي مَ هتيب فلزي م اباحس يجزي هلا نأ رت ملأ «

 نم نع هرصيو ءاشي نم هب بیصیق درب نم هيف ٍلابج نم ءامسلا نم لري هلالخ نم
 ٤٤[. ء۳٤ :رونلا] (راصبًألاب بهذي هقرب انس داکی ءاشی

 الو ىت نم لمحت امو اجاوزأ مكلعج م ةف نم مل بارت نم مگقلخ هللاو ل

 هللا ىلع كلذ نإ بانك يف لإ هرم نم صف الو وعم نم رعي امو هملعب الإ عت
 هلک نیو جاج حلم ذعر بارش بام تارا بع ادم نارا يوت و ©0 رہ

 نم اوغتبتل رخاوم هيف كلا ىرتو انو يلح نوجرخستو ايرط اًمْحَل نوكأ

 رځسو ليلا يف راهنلا جلويو راهنلا يف ليلا جلوب » ةورکشت مکلعَلو هلق
 نم رعت نيدلاو كلما هل مكبر هللا ملو ىم لجل يرجي لَ رمقلاو سلا
 ۱-1 : رطاف] ریمّطق نم نوکلمی ام هنود

 كلذ ادادنأ هل نوأعجتو نيمو يف ضرألا قل يدلاب نورك مكن لف «

 ةعبرأ يف اهتارفأ اهيفردقو اهیف كرابو اهقوف نم يساور اهيف لعجو © نيملاعلا بر
 ايتثا ضرأللو اهل لاق ناخد يهو ءاّمسلا ىلإ وسا مك 69 ١٠يلئاسلل ءس ماي

 لك يف یوو نيمو يف تاومس حس نهاضقَف ©0 يمنا ایتآ تاق امرك وا اعرط

 4 ميلعلا زيزعلا ريدفت كلذ اطفحو حيباصمب اينذلا ءاَّمُسلا ايزو اهرمأءاَمَس

 .[۲ - ٩ :تلصف]

 .[۲۹ :نمحرلا] ناش يف وه موي لك ضرألاو تاومُسلا يف نم هلاسي إ #

 ىلإ ةفاضإلاب نوكتف «ضرألا امهيف هللا قلح ناذللا ناقباسلا نامويلا اهيف لحدي ةعبرألا مايألا هذه )١(

 .اهعومجم ىف مايأ ةتس تاوامسلا قلخب نيصاخلا « ةيلاتلا ةيألا ىف نيروكلملا نيمويلا
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 ۲١[. :ةلداجلا] 4 ريزع يوق هللا نإ يلسرو ان نبلعأل هللا بك إف

 :تازجعملاب لسرلا دييأت ىف (ه)

 ع اهب شهآو هيلع اک وتا ياصع يه لاف © يسوم اي كدب كلت امو

 ۹ يع يح يه اذٳَف اهالاق م يسوم اي اهل لاق «9 رخ برام اهيف يلو يمتع

 كحانج ىلإ كدي ممضاو 2 ىلوألا اهتريس اهديعنس فخت الو اهذخ لاق

 نإ بذا مص یر اتایآ نم یر » یرْخأ بام وس ريع نم ءا جرت
 :Yé \V] هط] ( ی هن نوعرف

 كنديأ ذإ كندلاو ىلعو كيَلع يتمعن ركذا ميرم نبا ىسيع اي هللا لاق ذإ ل #
 ةاروشلاو ةمكحلاو باعكلا كمع ذإو الهكو دملا يف سالا ملكت سدقلا عرب

 ئربتو يندب اريْط نوكتف اهيف خفف ينذإب ريطلا ةئيهك نطلا نم قلخت ذو ليج رلاو
 ذإ كنع ليئارسإ ينب تقف ْذإو ينذا توما جرخت ت ذرو ينذإب صربألاو ةّمَكألا

 1۰ الل ني رح ل اله ف مهن اور نی لف تالاب مهتج

 ناک لک س ا م ر وع یار تاتو یل نر نا

 .]4- ۷:ميرم] ايش كت ملو لبق نم كتقلخ دقو نيه يلع وه كير
 امالسَو ارب ينوک رات ای اف ©۵ نیلعاف مک نإ مکعهلآ اورصناو هوقرح اولاق له ¥

 :IY“ A ءايبنالا] 4 نيرسخألا مهالعجف اديك هب اودارأو © ميهاربإ ىلع

 مد ديِدَحْا ل الأو رْيَطلاو هعَم يبو لاج اي الصف ام درود اتیتآ دقلو وف

 :ابس] 4 ريصب نولمعت امب ينإ احلاص اولمعاو درسلا يف ردَقو تاغباس لَمعا نأ
[1Y e1 

 نجلا نمو ٍرطَقْلا نيع هل اتلسأو ر رهش اهحآورو رهش اهودغ حبرلا ناَميلسلو $ +
adn oe ت 

 ©9 ريعسلا باع نم فذ اترمأ نع مهم غزي نمو هنر نذاپ هيدي نیب لمعي نم

 لآ اولمعا تايسار رودفو باوجلاک نافجو ليثامتو بيراحم نم ءاشي ام هل نوم
 .[1۳ ء۱۲ :ابس] 4 روکشلا يدابع نم لیلقو ارکش دوواد
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 :ناسنإلل هللا ةبقارمب ريكذتلا ۲

 مكيلع انك الإ لمع نم نوم الو نآر نم نم ونت امو ناش يف نوک امو

 ءامّسلا يف الو ضرألا يف ةرذ لاقفَم نم كبر نع برع امو هيف نويت ذإ ادهش

 1: سنوي] (نيبم بانك يف الإ ركَأ الو كلذ نم رعْصأ الو

 v. :هط) ( ىفخأورسلا مليل لوقا رج نإوو «
 وأ تاومسلا يف وأ ةرخص يف نكف لدرخس نم ةبح لاقثم كت نإ إي اي

 ٦ :نامقل)  ريبخ فيلل نإ للا هب تاب ضزألا يف

 اهيف جرعي امو ءامّسلا نم لرثي امو اهنم جرخب امو ضرألا يف جلي ام معي #
 ملاع مكنيتامل ينرو يب لف ةعاَسلا ايتات ال اورق نيا لاقو 0 رولا ميحرلا رهو

 الو كلذ نم رغصا الو ضرألا يف الو تاسلا يف ةرذ لاقفم هلع بز ال بيلا

 ةرفغم مهل كلوأ تالانما اولمعو اونم نيدلا يزجيل ت نيم بانك يف لر

 ( ميلا زجر نم باذع مهل كنلوأ نيزجاعم انتايآ يف اوعَس نيدلاو © مرك قزرو
 ٥[, ۔ ۲ :اہس]

 ةنالف ئوُجَت نم نوكي ام ضرألا يف انو تاومَسلا يف ام ميلا نأ ملأ #
 نیآ مهعم وه الإ رثکآ الو كلذ نم ندا الو مهسداس ره ال ةسمخ الو معیار ول

 ]¥ :ةلداجلا] 4 ميلع ءيش لك هللا نإ ةمايقْلا موي اولمع اهب مهيني مل اوئاك ام

 Y. : ىلعالا] ( ىفخي امو رهجلا معي هإ ل #

 هللا ركذ ىلإ ىرشبلا بلقلا هيجوت - ٣

 اوبيجتسيأف ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ياق يتع يدابع كأس اذإوإ #

 41: ةرقبلا] ( نودشري مهلعل يب اونيو يل

 #  :فارعألا] ¢ نيدنعملا بحي ال لإ ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا ٠١[,

 #  بولقا نمط هللا ركب الا هللا ركب مهبولَف نمط اونمآ ن يذلا (
o. [۲۸:دعرلا]. 
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3kلاَصآلاَو ودعا اهيف هَل حسي همسا اهيف رك ذيو عقرت نأ هلا نذَأ ت ويب يف ل  
 نواحي ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا مو هلا ركذ نع عيب او ةراَجت مهبول ال لاجر ©
 نم مهديزيو اولمع ام نسحأ هللا مهيزجيل ©» راصنألاو بولا هيف بقت امو

 .[۳۸ - :۳٠٣ رونلا] 4 باّسح ریغب ءاشي نم قزری هللاو هلضف
 م ور o يب

 ةوشخي نيدلا دوج هنم رعشقت يناقم اهباشتم اباتك ثيدحلا نسحأ لرت هلا #

 نمو ءاَشَي نم هب يده هللا ىده كلذ هللا ركذ ىلإ مهبوأو مهدولج نيلت مت مهر
 YY]. :رمزلا] دا نم هل امف هللا للضي

 ٦۰[. :رفاغ] ( مکل بجتسا ينوعدا مکیر لاقو ل #

 :ءايبنألا صصق - ؟

 ةروسو ‹فارعألا ةروس ىف ةصاخو نآرقلا روس نم ريشك ىف صصقلا هذه درت

 «ءارعشلا ةروسو «ءايبنألا ةروسو «هط ةروسو ‹ميرم ةروسو «دوه ةروسو «سنوي

 دجتسو «فحصملا ىف روسلا هله ةعجارم كلكميو .صصقلا ةروسو ‹لمنلا ةروسو

 نآرقلا نأ «ءارعشلا»و «دوه»و «فارعألا» ىف ةصاخ دجتسو .ةرسيم ةلهس اهتءارق

 :ءايبنألا ءالؤه ةايح ىف ةنيعم رومآ ىلإ انرظن تفلي
 نم مكل ام هللا اودبعا» «هللا الإ هلإ ال» ىه ةدحاو ةملكب اوءاج مهلك مهن :الوأ

 فيرعت وه هلجآ نم لسرلا هللا لسري ءىش مهآ نأ انل نبي اذهو ««هریغ هل]

 . اًتیش هب اوکرشي الو هودبعیلو دحاو هلإ هنآ اوفرعیل ‹مهقلاخو مهبرب رشبلا

 ماذیرلاو داهطضالل اوضرعتو ‹؛مهموق نم بيذحتلا اوقل دق مهلك مهنآ :ایناٹ

 نع اولختي ملو ‹مهتلاسر نع اولزانتي مل مهنكلو ءدرطلا وأ لتقلاب ديدهتلاو

 و «ناسنإلا ةايح یف ءىش یلغأ یھ ةديقعلا ڻنآ ایل نیسي اذهو ‹مهتوعد

 .اهرمآ یف لهاستی وآ اهیف طرفی نآ هل یغبنی الف هتدیقع لیبس یف یذوا امهم

 هلعف ام هيلإ نوكشي «مهبر ىلإ اوثحجل داهطضالاو بيذكتلل اوضرعت نيح مهنآ : اًتلاث

 ‹«نينمؤملا نم مهعم نمو مهيجنيو مهتبرك جرفي نآ هب نوثیغتسیو «مهب مهموق
 ىف نمؤملا نآ انمّلعي اذهو «مهفقوم اوريغي ملو ىذألا ىلع اوربص مهنكلو
 ‹هتدش نم هصلخي ىكل ءاعدلاب هيلإ هجوتيو «هللا ىلإ اجلي ةدشلا فقوم

 .راهنی الو فعضي الو ‹ هللا رصن یتأی یتح ربصیو تبثپ هنکلو
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 اوربصي نأ دعب «رمألا ةياهن ىف اونمآ نيذلاو هلسر رصني اًمئاد ناک هللا نآ : عبار

 الآ انملعي اذهو .اًدبأ اهنع اولختي الو مهتديقع ىلع اوظفاحيو دئادشلا ىلع

 عفري نأ اًمئاد هللا ىلإ علطتنو ‹قيضلا انب دتشا امهم ادبآ هللا ةمحر نم طنقن

 نیدتهم ‹«هرمآ ىلع نیمیقتسم «هللاب انتلص ىلع نيظفاحم انمدام بركلا انع

 ,هادهب

 نم تقو یف ادب امھم لطابلا لھآ نآ یھ كلذك یرخآ ۃربع صصقلا یفو : :اًسماخ

 ل نکو مھل یا هللا نإف «نورطيسمو صضرألا ىف نونکمتم مهنأ تاقوألا

 نإ : مشرع لوسرلا لوقي امك .ةرحآلا ىف الو ايندلا ىف هباقع نم مهتلفي

 .«هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظال ىلميل هللا

 : یئآرقلا صصقلا نم جذامنلا صعب كيلإو

 ينا هرب لإ نم مك ام للا ودعا مرق ا لاق بوق نإ اخو اتارا قل #

 نيب رلالض يف كارل نإ موق نم الملا لاق 9 ميظع موي باذع مكي فاخأ
 يب تالاس ېا 9 يامل تبر ن لور تکل لال ېپ ی موق لا

 لع مکیر نم رک ذ مک ءاج نآ متبجع وأ © نوملعت ال ام هللا نم ملعأو مكأ حصنأو

 يف هع نیلا هانیجأَف هوبذکف و نومَحْرت مکمل اوقځلو مکرددیل مکن لجر

 Né] 0۹: فارعألا] ( نيمع امو اونا مها اتتايآب اوبذک نیدل افرغأو كلفلا
 ل لفاوم

 وه هريغ هل نم مك ام هللا اودبعا موف اي لاق احلاص مهاخأ دومت ىلإو إف #

 بيجم بيرق ير لإ هيل اوبوت مل هورفغتساف اهبف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ
 يف اننإو انؤابآ دبعي ام دبعت نأ انان اله لبق اوجرم انیف تدك دف حلاص ای اراق 9

 يناتآو ير نم هديب ىلع تک نإ معیار مرق ای لاق ©0 بیرم هَل انوعدت امم كش
RT 

 هذه موق ايو © رسخت ريغ يتوديرت امف ةتيصع نإ هللا نم ينرصني نمف ةمحر هنم
 بيرق باع مكذخأيَق عوسپ اهوسمت الو هللا ضر يف لکا اهورذف ةيآ مك هللا ةا
 ءا امل ت9 بوذکم رغ دعو كلذ ماي نالن مراد يف ارعتمت لاق اهورقعف 9
 يوقلا وه كبر نإ دعم وي يزخ نمو اثم ةمحرب هعم اونمآ نيدلاو احلاص اتيجن انرمأ

 .هنع هللا یضر یسوم أ نع ىراخبلا هارر (1)
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 م ناک 9 نیمئاج مهراید يف اوحَبصأَف ةحَيَصلا !وملغ نيدلا خو © زيرا

 A] 1: دوه] 4 درمل ادعب الأ مهبر اورفك دومت نإ الأ اهيف اوعي

 ل مهدت سم نیذلآو دوم داعو وت موق مکلف نب ویلا ا مکی ملا و

 مب ًنرفَك اإ اولاقو مههارفآ يف مهيديأ اودرف تانيا مهلسر مهنءاج هللا لإ مهمعي
 طاق كش هللا ينأ مهلسر تاق © بيرم هيلا توعدت امم لش يف إو هب متل

 نإ اولاق ىمسم لجأ لإ | مكرّويو مكبوذ نم مک رفغیل مكوعدي ضرألاو تاومسلا
 6 نیم ناطلسب انوتاف انؤابآ دبعی ناک امع انودصت نآ نودیرت الغم رشب الإ مآ
 مو هدابع نم ُءاشي نم ىلع نم هللا نکو مكلعَم رش الإ نح نإ مهلسر مهل تاق
 الآ امو ی توسما لگول هلا یلعو هلا دذا 9 اطلس مکین نآ ات ناک

 انام يف ندع وأ نضر نم مكنجرخ مھلسرل اورق نيدلا لاقو ص نولكوَعملا
 نمل كلذ مهدي نم ضرألا مكنتكسلو © نيملاظلا نكلهن مهبر مهي حوا
 ]۹-14 :میهاربإ] ( دیعو فاخو يماقم فاخ

 دبعن اولاق د نودبعت ام هموقو هيبأل لاق ذإ © یه مهار اَب مع لار ٭

 وا مکنوعقفنی وأ © نوعدت ذإ مكنوعمسي له لاق ©9 نيفكاع اهل لَظنف اماتصأ

 نود مسك ام آر لاق و نر لبد ات تجول واق و دور
 ينقَلح يذلا ج نيملاعلا بر أل ريل ودع مھئإف مد نومدقألا مکؤابآو متنا

 يار هد غټ رق رت نار ت سنو يس رم يدلر هه ويدهن و
 يل به بر يذلا موي يتقيطخ يل رفعي نا عمطأ يدلاو 9 نييحب مل يشيمپ

 نب يامجاو © نيرخآلا يف قدم نال يل لمجاو 9 نيجلاصلاب قحا امس
 نوشعیي موی ينزخت الو 9 ) نلاضلا نم ناك هلإ يبأل رفغاو © ميعنلا ةنج ةئرو

 نجلا تفلزأو 3 ميلس بلقب هللا یت س الإ تھ ۵ نونب الو لام عقب ال موی ©

 نود نم G9 نودبعت معك ام نيأ مهل ليقو ©0 نيواغلل ميحجلا تزربو ©) نيقتملل

 سيلبإ دونجو 69 نورو مه اهپف اوبکبکف 5 نورصتپ وأ مکنورصني له هلل
 ذإ © یی ٍلالَّض يف انك نإ هللات ع نومصتخي اهیف مهو اراق ه9 ًنوعَمْجأ

 او د نيعفاش نم ال امف هه نومرجمْلا الإ نأضأ امو ® نيمْلاَعْلا برب مكيّوس
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 ناك امو ةيآل كلذ يف نإ ى نيبومْلا نم نكن ةرَك ال نأ وف ©0 ميمَح ,قيداص

 ET ءارعشلا] ( ميحرلا زيرَعلا وهل كبر إو 62 نيدمؤم مهركأ

 مهلا معأ ناطيشلا مهل نيرو موكا ن كل نب دقو دوو اداعو «

 معاج دقّلو ناماهو نوعرفو نوراقو © نیرصبتسم اوناکو ليبسلا نع مهدصق
 مهنمف هبت انذخأ الك مه نيقباس اونا امو رأل يف اوركتساف تانيا ٰیسوم

 نم مهنمو ضرألا هب انفسخ نم مهنمو ةحيصلا هتلخأ نم مهنمو ابصاح هيلع انلسرأ نم

 :f A] توبكنعلا] نوعاي مهس اات نكلو مهملظيإ للا ناك امو اقرغأ

 نمو هيدي نيب نم رذنلا تلخ دقو فاقَحألاب موق ردنأ ذإداع اأ ركذاو إف #

 نع انكفات انتج ارلاف ©0 ميظع موي باذع مكيلع فاح يز هللا الإ اودع الآ هفت
 ام مگغباو هللا دبع ملعْلا ام لاق  نیقداصلا نم تىك نإ ادعت امہ انتا ادتھلآ
 اذه اراق مهتيدوأ لبقتسم اضراع هوأر امف مص ةولهجت امو مارا يتكلو هب تلسرأ

 ناب ءيش لک ردت ۵ میآ باذع ایف حبر هب تاجعتسا ام وه لب انرطمم ضراع

 مهاتكم دقو © نيمرجملا مولا يزجن كلذك مهتکاسم اإ یری ال اوحبصأَق اهر
 الو مُهعْمَس مهنع ىنغأ امف ةدعفأو اراصنأو اعمس مهل انلعجو هيف مكاكم نإ اًميف
 هب اوناک ام مهب قاحو هللا تایآب نودحج اوئاک ذ] ء يش نم مهتدنفآ الو مهراصبا

 ]۱-1 :فاقحألا] ( نوئزهتسي

 :نيرفاكلاو نينمؤملا روص - ه

 «مهلاوحأو مهلاصح اهيف ضرعي نينمؤملل ةليمجو ةئيضو ًاروص نآرقلا مسري
 قبطنتل «مهنم نوكن نأ بحنو مهبحن انلعجت ؛مهكولسو مهبولق ىف نالا رثأو
 .ةرحآلاو ايندلا ىف هللا ءاضرب ىظحنلو « ةليمحلا فاصوألا كلت انيلع

 «مهلاوحأو مهلاصحخو نيرفاكلل ةرفنم اروص تقولا تاذ ىف نآرقلا مسري امك
 نوكن نأ هركلو مهنم رفثن انلعجت مهكولسو مهبولق ىف نايإلا نع مهدعب رثأو
 .ةرحآلاو ايندلا ىف هبضغو هللا تقل ضرعتن ال ىتح «مهلثم

 هللا اهب انيبري ةيوبرت اسورد اهيف نأل ؛نآرقلا ىف ةريثك فاصوألاو روصلا هلهو
 .انلاوحأ حلصتو انكولس ميقتسيو انترطف ميقتست ىتح ىلاعتو هناحپس
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E EE 
 ءاغشبا اوربص نيذلاو » باًسحلا ءس نوُفاَخيَو مهر نوشخيو لصوي نأ هب هللا
 ةنيسلا ةتسحلاب توردو ةينالعو ارس مهاقزر امم اوقفنأو ةالصلا اوماقأو مهنر هجو

 مهجارزأو مهئابآ نم حلص نمو اهنولخديا ندع تانج ©9 راذلا ىّبقَع مهل كلو
 معَ متربص ام مکیلع مالس ©۵ باب لک نم مھلع نود ةكئالمْلاو مھتایرذو

 :دعرلا] (راذلا ىبقع ۹-٤]

 نوقرتفم مهنأ ةلهو لوأل اهنم نيبتي نيرفاكلاو نينمؤملا نيب ةنراوب تايآلا أدبت
 نينمزلا في نآرقلاو مرکو مهتاب تاموقمو مهتافص ىف ضعب نع مهضعب

 امنيب «قحلا وه هبر نم ميم لوسرلا ىلإ لزنآ ام نأ نوملعي نيذلا مه مهنأب

 : اًمثاد هباوج ىذلا ىأ) یراکنولا لاؤسلا اذه لاسي مث .یمع مهتاب نیرحالا فصی

 دہال باوحلاو ؟( ىمعأ ره نمَك قحا كبر نم كيلإ لزنأ املأ معي نمفأ ل : )ل

 !؟ملعی ال نمک ملعی نم نإو « ‹ريصبلاك ىمعألا نإ لوقي نمف اال :نرکی نأ

 وه قح ىحولاو نآرقلا نأ ملعي نم ناب انيلإ ىحوي ليمجلا ىنآرقلا ريبعتلاو
 .هلوح ام ىري هنأل هريس ىف طبختي الو ء«رون ىلع قيرطلا ىف ريسي ىذلا ؛رصبلا
 ال هنال قيرطلا ىف طبختي ىذلا ىمعألا وه هعبتي الو ىحولا ىف كشي ىذلا امنيب
 ءةايحلا ىف هتياغ ىه ام - هناميإ ىحو نم - فرعي نمؤملا نإف «ةقيقح هذهو .هاري
 هناحبس هللا ءاضرإ یه هتیاغف .هتياغ ىلإ لصيل هكلسي نآ ىغبني ىذلا قيرطلا امو

 امنیب .هللا رماول ةعاطلا یھ ‹ةحلاصلا لامعألا یھ هتلیسوو ‹هيلإ برقتلاو یلاعتو

 هرظتنت ىتلا ةياهنلا نع ًالفاغ ‹ةبيرقلا هتاذلم ءاضرإل لإ ‹ شيعي اذا فرعي ال رفاكلا

 . قيرطلا رخآ یف
 مهل نيذلاف (  باّألا اولوأ ركذعي امل :ةيآلا ةياهن ىف بيقعتلا ءىجي مث

 انيلإ ىحوي ىنآرقلا ريبعتلاو .ربتعي الو ركذتي ال مهريغو «نوركذتي نيذلا مه لوقع
 رکفی ال هنال كلذ . لفع هل سیل یآ ‹بابلألا ىلوأ نم سيل رفاكلا نأ یرخآ ةرم

 ةيهولألا ةقيقح هربدت قيرط نع فرعيو «ربدتيو ركفيل هللا هل هبهو ىذلا لقعلا اذهب
 .ةيبوبرلاو
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 .( فانيملا نوضقي الو هللا دهعب نوُفوي نيدلا » بابلألا اولوأ ركذتي ام
 لوسرلا ىلع لزثأ ام نأ نوملعي نيدلا مهناب ةيآالا مهتفصو نيذلا مه بابلألا ولوآو

 .اهربدتن نآ انل ىخبني ةميظع ةقيقح انل نيبت ةيناثلا ةيآلا نكلو . قحلا وه منم

 لهو !؟طقف ؟قح نآرقلا نأب ملع درجم «ملعي» نأ وه ناسنإلا نم بولطملا له

 ؟هللا دنع اذه یفکی

 هريكفتو هكولسو ناسنإلا ةايح ىف ملعلا اذه رثأ انل نيبت اهدعب امو ةيلاثلا ةيآلا نإ
 مهناب ىلاعتو هناحېس هللا مهفصي ىح نآرقلا نآ اوملع نيذلا ءالۋهف ‹«هروعشو

 .( قايملا نوضقتي الو هلا دهعب نوفوي ل
 هراثآ ثدحی نأ ىغبني ملعلا اذه نإ لب !«ملعلا» درجم ره بولطملا سيلف نذإ

 .ءاوس همدعو هدوجچو حبصأو «ىنعم الب حبصأ الإو «ناسنإلا ةایح یف

 نوفوي مهنأ ىه قح نآرقلا ناب نوملاعلا كئلوأ اهب فصعي ىتلا ىربكلا ةفصلا نإ

 لمشت امنإ ءائيعم اقاثيم الو اًنيعم ادهع ةيآلا ددحت الو .قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب

 ةرطفلا ىف هللا هعدوأ ىذلا ره ربكالا دهعلاو . هللا عم قاثيم لکو دهع لک

 مدآ يب نم كبر دخ إو :كيرش الب دحاولا هللا ةدابع ا «هیلع ,ةرطفلا دهشأو

 ( ادهش ىب الاف مكبرب تسلا مهسشنأ ىلع مهد هشأو مهرذ مهررهط نم
 .۲¥ :فارعألا]

 نا مدآ يب ب اي مکین هع ملا : سي ةروس هركذت ىذلا دهعلا كللكو

 يقم طارص اذه نرد ناو د نین ردع ہک ئ نابل ارد

 .[11 ۰٦1 :سي]

 لب « قاثيملا نوضقلي الو هللا دهعب نوفوي نيذلا مه مهنأب نينمؤملا ةفص ىهتت الو

 نأ هب هلا رم ام نواصي نیدلاو ط :ىرخأ ةليمج فاصراأب مهفصيف قايسلا رمتسي

 نأ هب هللا رَمَأ ام نوصي و .( باّسحلا ءوس نوُفاَخَيو مهبر نوشخَيو لصوي

 ريبعتلاو .مومعلا ديفث ؟ام» نال ء«لصوي نأ هب هللا رمأ ام لك نولصي :یآ لصوي
 ءىش لک ةمدقم یفو .هلصوب هللا رمأ ءیش لک لمشی دیدحت نود ادکه هقالطإب

 ةدابعلا ةلص :لصوث نأ اهب هللا رمأ ةلص لوأ هدهف «لاحلا ةعيبطب هبرب ناسنإلا ةلص

 هتالصو «هابرق یولب هتالصو ‹هيدلاوب ناسنأإلا تالص اهدعب یتأیو ,هلل ةشقحللا
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 اذه لمشي اذکهو .هسفنل بحي امك مهل بحيو «ريخلا مهل بحي اعيمج نيملسملاب

 .ناسنإلا تافرصت نم اًريثك زج وملا ريبعتلا

 ةيشئلا هذهو «مهبر نوشخي مهف اهلصوب هللا رمأ ىتلا تالصلا هذهب مايقلا عمو

 ةنامالاو قدصلاب نولماعتيف «هللا ىضري اب مهرومآ ىف نوفرصتي مهلعجت
 نوبنجتيف «باسحلا ءوس نوفاخي كلذكو «مهيلع هللا بضغي نأ ةيشخ «صالخإلاو
 .ديدشلا باسحلل مهضرعت ىلا لاوقالاو لامعألا

 نوغتبي مهنأل دئادشلا ىلع نوربصي مهف ې مهنر هجو ءاغعبا اوربص نیذلاو
 مهباصأ ام نآ نوملعي مهنأل «نورباص مهنکلو ءءاجرلاب هيلإ نوعلطثيو ءهللا هچو

 . مهنع ىضريل هيلإ اببحتو هلل اًبرقت ةت هب نوضریف «هللا نم ردق وه

 راقولاب اهثادآو ءاهناكرأ لك ةيفوت ىضتقت ةالصلا ةماقإو «( ةالصلا ارماقأو ل

 ال كلذكو «مهلاوماب نولخبي ال مهف «( ةينالعو ارس مهانقزر امم اوقفنأو ل
 .ةينالعلاو رسلا ىف هللا هجول اهنوقفني امنو «ءاير اهنوقفني

 مهنم البن ةنسحلاب اهيلع نودريو ةئيسلا نوقلتي ةا ةنسحلاب نوعرديو ل
 هناحبس هللا لوقي امك امنإو ءادختسا الو اًمعض ال ءهللا ې ابرقتو ءاځفرتو

 سالا نَع نيفاعلاو بَل نيمظاكلاو ءارضلاو ءارسلا يف توقفي نيذلا ل : ېلاعتو
 .[٤۱۳:نارمع لآ] (نينسحملا بحي هللاو

 هذه لکب نوفصتي « ىح نآرقلا نآ نوملعي ىذلا ‹بابلألا یلوآ نأ ايار اذکهو

 . ليمج مهكولس لك «ةفيظن مهرعاشم «ةفيظن مهتافرصت .ةعئارلا ةليبنلا تافصلا

 نوفرعي نيحف .هدابع نم هللا اهدیری ىلا ةفرعملا یھ ہهذهو «قحلا اوفرع مهنال ذال

 ةبوبحملا ةعيفرلا ةروصلا هذه ىلع حبصيف مهكولس ىلع كلذ سكعني ةيهولألا ةقيقح

 .سانلا اهبحیو هللا اهبحي ىلا

 !؟هلک كلذ ىلع مهؤازج امو

 .ةرخآلا رادلا ىف ةنسحلا ةبقاعلا مهل راّدلا ىبقع مهل كعلوأ إف

 !ليمحلا كولسلا ىلع ةليمج ةزئاج نم اهل ايو .( اهنولخدي ندع تانج إل
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 نم حَلص نمو اهنولخدي ندع تانج ل !كلذ نم رثكاب مهيلع لضفتي هللا نكلو
 مهعم لحدي نکلو «مهدحو نولخدي ال مهف < ‹(مهتایرذو مهجارزو مهئابآ

 ةبحصلا ةعتم :ةعتم نم اهل ايف . ةيرذو جاورأو ءابآ نم مهنوبحي نيذلا صاخشألا

 .هللا رمأ ىلع ةماقتسالا ءازج «ميعنلا تانج یف

 !كلذ نم رثكأب مهلمشي هللا لضف نإ الك ؟كلذ دنع رمألا ىهتني لهو

 .كييحيف ةرجحلا باب نم لحخديف «سانلا دحأ دنع افيض نوكت نيح تيآرآ
 ؟ةيحتلاب كيلع لوخدلا ررك اذإو ؟ميركتلاو ةوافحلاب كرعشيو كباق رسي كلذ سيلا

 كب مهتوافح نورهظيو كيلإ نوئيجي مهلك تيبلا لهآ ناك اذإو ؟رثكأ كلذ كرسي الأ

 ؟حايترالاو ىضرلاو ةداعسلاب سحت الا ؟كروعش نوکی فیکف

 نرُلخدي ةکئالملار ل !كنويحي هتكئالم لسريف «ةنجلا ىف كب ىفتحي هللا نإ

 مال :نولوقي «ميركتلاو ةوافحلاو ةيحتلاب مهیلع نولخدي «(باب لک نم مهبلع

 .  ٍادلا یبقع مد مربص امب مکی
 هللا مهمركي نيذلا ءالؤه نم ادحاو نوكت نأ بحت الآ !؟ميعنلا اذه كقوري الأ

 !كش الو ىلب ؟میرکتلا اله

 ال یمعأ نوکپ اب ىدهلا ضفر ىذلا «رحخآلا قيرغلا لاح نراق نآلاو

 نم هللا دهع نوضقي نيدأ او !ءىش لك ىف امامن ةلباغملا ةروصلا لشي هنإ .رصيي
 نعللا مه كيأوأ ضرألا يف نودسقيو لصوي نأ هب هللا رم ام نوعطقيو هقاغيم دعب

 .[٠:دعرلا] (راذلا ءوس مهو

 !؟ءالؤه ریصمو ءالؤه ریصم تیار نآ دعب «نوکت نأ بحت نیقیرفلا یآ نمف

 اوف نولهاجلا مهبطاح اذإو انوه ضرألا ىلع نوشي نيدلا نمحرلا دابعو ل #
 ع فرصا انهر نولو نيدلاو ج ااف ادجس میرا نویی نیدلاو 9 امال
 ذر نيدلاو ى اَمَقمو رفتم تاس اإ یھ امارغ ناک اھباذع نإ مئھج باع
 الإ هللا عم توعد ال نيدلاو ت موف كلذ نیب نکو اورتقي ملو ورسي م اوققنأ
 امنا قلي كلذ لعق نمو نورزي الو قحاب الإ هللا مرح يا سفتلا نولي الو رْخآ

 لمع نمو بات نم ألإ ©9 اناهم هيف دكخيو ةمايقلا موي بالا هل فعاضي
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 بات نمو © اميحَر اروع هللا ناو تاتسح مهتاتيس هللا لدبي كمآوأف احلاص المع

 وغللاب اورم اذ روزلا نودهشي ال نيذلاو ©0 باقم هللا ىلإ بوعي هل احلاص لمعو
 م ًاناََمَعَو امص اهيل اورخی مل متر تایاب اورکذ اذإ نیدلاو عد امار اورم

 و اار يقم اقعجاو نيعأ ةر انتايرذو انجاوزأ نم انل به اير نووي نيدلاو
 تتسح اهيف نيدلاخ © امالسو ةّيحت اهيف نوفي اوربص امب ةا نوزجي كدلوأ

 V1] ۳ :ناقرفلا]  اماقمو ارقتسم

 كلذ لبق اوئاك مهن مهبر مهانآ ام نيدخآ ك نويعو تانج يف نيقتملا نإ

 ۵ ةورففتسي مه راحسلابو » ومه ام ليلا نم البلف اوناک ج نیتسحُم
 ٥-4] :تايراذلا] ( مورحمْلاو لئاسلل قح مهلاومأ يفر

 .ىرشبلا بلقلا ىف نايإلا تيبثت ىلإ نآرقلا لصي اهلك لئاسولا هذهب

 . .ةظ لك ىف هعم هللا دوجوب ناسنإلا سحي نيحف

 . .هسقن تاذ یفو «هلوح نم نوكلا ىف ءىش لک یف ةردقلا تایاب سحی نیح

 نآو . . .هريبدتو هللا ردق هيلع نميهي ناك هلك ةيرشبلا ىضام نأ سحي نيح
 . .لبقتسملاو كلذك رضاحلا

 . .كلذك ةرحخآلاو ءهلل كلم اهلك ايندلا نأ سحي نيح

 . .اهيلع بساحيسو «هيلع ةبوسحم اهلك هلامعأ نأ سحي نيح

 . . مهتايحضتو مهربصو ماركلا لسرلا روص ىري نيح

 . .ةرفنم ةحيبق نيرفاكلا روصو ‹ةباذج ةفيظن ةيرك نينمؤملا روص ىري نيح

 هبح ىلإ تقولا تاذ ىف علطتلابو هاوغتو هللا ةيشخب هبلق ئلتب ذئنيح

 . .هأاضرو

 ادحاو حبص پف «هیلإ هدبع هپ برقیو هللا هبحي ىذلا قداصلا نايإلا ره كلذو

 فأوخ ال هللا ءايلوأ نإ ډا :ميركلا هباتك ىف مهنع هللا لوقي نيذلا هللا ءايلوأ نم

 .[ ۲ :سنوي] (نونزحي مه الو مهيلع

#¥+ # # 

۹۳ 



 هللا ةعيرش ميكحت

 ةفرعم نآ نيرفاكلاو نينمؤملا روص نع ثدحتن نحنو قباسلا لصفلا ىف انب رم

 ىهف .رشبلا ةايح ىف ىعقاو ىضتقم اهل نوكي نآ دبال هللا دنع نم لزنملا قتحلا

 .ىعقاو كولس ىلإ لوحنت نأ ىغبني امإ «نهذلا ىف نرخ ةفرعم تسيل

 ءهللا ةعيرش ميكحت ىه ءاهل ةروص ؤربآو ‹«ةقيقحلا هذه قيبطتل لاجم لوأو

 .هللا جهنم اهلك ةايحلا رومأ ىف ديقتلاو

 دمحم)» اهتلمکت عم یهو ءملسملا هب قطني ام لوأ ىه «هللا الإ هلإ ال» ةداهش نإ

 .مالسإلا یف لوحدلا نالعإ «هللا لوسر

 ؟اهاضتقم امو ؟ةداهشلا هذه ىثعم امف

 هنأب رقأ دقف «هدحو هلل ةيدوبعلاب رقأ دق ةداهشلاب قطني ىذلا صخشلا نأ اهانعم

 ءدبعي نأ هلإلا نأش نمف .هللا الإ قحب دوبعم دجوي ال ىأ ءهللا الإ هلإ دجوي ال
 هل یځبلت نم نذإ كانه سيلف «یلاعتو هناحبس هللا وه دحاو هلإ الإ دجوي ال مادامو

 .هاوسل ةدابعلاب هجوتلا روجي الو «هللا الإ ةدابعلا

 اندبع دق نوكن انبولق ىف اهب ًرقن ملو اهدحو انتنسلاب ةداهشلاب انقطن نحن اذإ ىرت
 !؟هللا

 تسيل هللا رماوأ نأ - انلاعفأو انلاوقأب - انلعأ مث انتنسلأب اهب انقطن نحن اذإو

 یرحأ ءاڀشآو اهذشنن ءايشأ اهنم ريتن وأ ءاهلک اهفلاخن نأ انفح نم أو ءال ةمزلم

 لعفلاب ترقأ دق انبولف نوكت له ؟هللا اندبع دق نوكن له . .اهذيفنتب مزتلن ال

 ؟هدحو هلل ةيدويعلاب

 نم اهل ديصر الو «ناسللاب لاقت ةملك ىهف الإو !مازتلالا هانعم رارقإلاف !الك
 ! عقاولا

 هله ذيقنثب رمأو «مارحلاو لالا ماكحأ ىوتحت ةنيعم ةعيرش هللا لزنأ دقو

 دمحم «هللا الإ هلإ ال» :هناسلب لوقي ناسنإ ءاج اذإف .ضرألا عقاو ىف ةعيرشلا

 لحأ ام ريغ الالح هسفنل عضيو «هللا ةعيرش ىلإ مكاحتي نأ ضفري مث ««هللا لوسر
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 ةملك ىه له ؟هناسلب اهلوقي ىتلا ةملكلا ةميق امف «هللا مرح ام ريغ اًمارحو «هللا
 ؟هللا دنع هعفنت لهو ؟ةقداص

 لوآ ىف انلق امك مالسإلاو .[۱۹:نارمع لآ] ( مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ إل
 رماوأل لماكلا عوضخلاو ءهللا ىلإ لماكلا هجوتلا ىآ «هلل هجولا مالسإ وه باتكلا

 رضي وأ قرري وأ قلخي نم كانه نأ دقتعي الف ءداقتعالا ىف هلل لماكلا هج وتلا .هللا

 یلصی الف «دبعتلا رثاعش ىف هلل لماكلا هجوتلاو .هللا الإ تيمي وأ ىيحپ وأ عفنی وآ

 لماكلا هجوتلاو .هلل الإ جحی الو ‹هلل الإ یکزپ الو «هلل الإ موصي الو ءهلل الإ

 مکحی الف «مکحلا لوصأ ىف هلل لماكلا هجوتلاو .هللا الإ وعدي الف «ءاعدلا ىف هلل

 ةيقالحلأ اًميق ذختي الف «كولسلاو قالحألا ىف هلل لماكلا هجوتلاو .هللا لزنآ اب الإ
 .هللا هب رمآ ام الإ ةيكولس دعاوق الو

 .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشل ىقيقحلا لولدملا وه اذهو « ىقيقحلا مالسإلا وه اذه
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 نوکتو «هماكحأ نوکتف .رمألا اذهب مرتلي ىذلا عمتجلملا وه ملسلا عمتجملاو

 .هلوسر ةنسو هللا باتک نم ةدمتسم اهعيمج هکولسو هقالحأو هتادقتعمو هراکفآ

 .عمتجملا كلذ ىف اقح دوبعملا وه هللا نوكي كلذ متي نيحو

 انك اذإ كانه ةيدبعتلا رئاعشلا ةمافإب هدجسملا لحاد هللا دبعن نأ ىفكي ال هنإ

 .هللا ريغ انمارحو الال ماكحأو انكولسو انتادقتعمو

 ؟دجسملا لحاد نذإ اهانمقآ ىتلا ةيدبعتلا رئاعشلا كلت ةميق ام

 اندهشو انررقأ انن ىقيقحلا هانعم نوكي نأ بجي دجسملا لحاد ةدابعلاب مايقلا نإ

 درجم انك اذإف .هللا اهب انرمأ ىتلا ةدابعلا ضئارف ىدؤن اشجف «هدحو هلل ةيدوبعلاٻ

 انعئارشو انماكحأ هلم دمتسن ءهللا ريغ رحآ ردصم ىلإ هجتن دجسملا نم انجورح

 هلإلاف !ادحاو اهلإ ال ةقيقحلا ىف نينثا نيهلإ انذختا اننأ اذه ىنعمف ءانتايح جهنمو

 ىناثلا هلاللاو ءءاعدو ةالص نم دبعتلا رئاعشب دجسملا لحاد هاندبع ىذلا ره لوألا

 تاميظلتو «مارحلاو لالحلا ماكحأ هلم انيقلثو ء«دجسلملا جراح هاندبع ىذلا وه

 :زيزعلا هباتك ىف ارذحم انل لوقي هللاو !دارف"لا تاقالعو عمتجملا
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 (نوبهراف ياّيف ذحاو هل لإ وه اَّمْلإ نا نيهلإ اوذخت ال هللا لاقط
 :٠١١[. لحنلا]

 هانصصخ اذإ - انتئسلأب هتينادحوب انررقآ ىذلا دحاولا هللا اندبع دق نوكن لهف

 مآ ؟یلاعتو هناحبس هصاصتخا نع ةدابعلا ةيقب انجرخأ مث ةدابعلا نم دحاو ءزچب

 ءانتنسلأب اهاندهش ىلا ادتداهش یف انبذکو «رحنآ اهلإ هب انكرشأ دق ةفيقحلا ىف نوكن

 ؟ادتايح عقاو ىف اهانضقن ادال

 نم جرخن ام لوأ انروهظ هيلون مث «رثأتلا ةدش نم عومدلا انفرذو كانه انكسنت
 ؟ةایحلا جهنم هنم دمتسن «هاوس ىلإ هجتنو «دجسملا

 ی نویز ل تور ر !ريلطخلا رمالا م ا لرئ انام رشتلاف ر
nn 
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 قدصلا كحم امنإو «ناسللاب اًمعر سيل نامإلا نأ مساح حضاو مالكب هللا ررقيف

 .هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا وه معزلا اذه ىف

 :اهلوأ نم ناأشلا اذهب ةصافلا تايآلا ربدتنلو

 نأ نوديرب كلب نم لرنأ امو كّيلإ لرنأ ام اونمآ مهن نومعزب نيدلا ىلإ رت ملأ
 لال مهلضب نأ ناطيشلا ديرو هب اورفكي نأ اورم هنو ٠)توُعأطلا ىلإ اومكاحش

 نرد صي نيقفانملا تير لوسرلا ىلإو هلا لزثأ ام ىلإ اولان مهل ليق اذإو 9 اديعب
 هللاب نوفلحي كوءاج مل مهيديأ تمد امب ةبيصم مهتباصأ اذإ فيكَ ©9 ادودص كع

 مع راق مهب يف ام لا ن نیلا كرا ع اقیفوتر اسا زا
 رار هلا دف عا لولو یب لمزا امر هج انی لوف میا یف مھل ئر میقمر
 اباق هللا اودجوأ لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسهنأ اوملط ذإ مه
 يف اود جي ال مت مهني رجش امف كو محي ٰیتح نومي ال كرو الف © اًمیحُر
 ٠١[. ۔ ٦۰ :ءاسلا] € اميل اوملسيو تيضف امم اجرح مهسفنأ

 سانلا هعہتپ ءیش لک یلع نآرقلا یف قلطی توغاطلا ظفلو .توغاط وھف هللا مکح ریغ مکح لک (۱)
 .توغاط هللا ريغ مکحو «ٹیغاوط مانصألاف ءهللا ريغ هنودبعیو
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 نودیری مه مث «نآرقلاب اونمآو هللاب اونمآ مهنآ نومعزی موق رکذب تايآلا تآدب

 ىتح نونمؤي ال مهنآ مساح ىنابر ريرقتب تهتنا مث «هللا ةعيرش ريغل اومكاحتي نآ
 بجي ىتلا ةعيرشلا ىه اهنآ مهسفنأ لخاد ىف اوملسيو «هللا ةعيرش ىلإ اومكاحتي

 . نينمؤم ريغ رضاحلا مهعضو ىلع مهف الإو ءاهيلإ مكاحتلا

 ةروس نم تايآلا هذه ًالثم ذخ .ةقيقحلا هذه ريرقت ىف ادج حسضاو نآرقلاو

 :روللا

 امو كلذ دعب نم مهنم قيرف يلوي مث انعطأو لوسٌرلابو هللاب انمآ نولوقیو
 منم قير اذإ مهني مكحل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو © نيسؤملاب كمآوأ
 اوبترا ما ضرم مهبوف يف © نينعذم هبلإ اواي قحا مهل نكي نإو © نوضرعم

 لوق ناك امل ع) نوملاظلا مه كعوأ لب ةلوسرو مهيْلع هللا فيحي نأ نوُفاَخي مأ
 مه كيتو معو مس ارأوقي نأ مهن مح لوسرو هلا ىلإ اع اذإةيمؤملا

 4 نوزئافلا مه كملوأف هيو هللا شخيو هلوسرو هلل | عطي نمو ع» ثوحلفملا
 ٤١ - ٥١[. :رونلا]

 هللا الإ هل ال نأ دهشن :نولوقي یآ .لوسرلابو هللاب انمآ نولوقي موق ءالۇهف

 ةعاطلا نومعزيف !انعطأ :نولوقيف كلذ ىلع نوديزيو !هللا لوسر دمحم نأ دهشلو

 .( نينمؤملاب كملوأ امو كلذ دعب نم مهنم قيرف ىلوتي مت !كلذك

 :هنع هللا لاقو ناإلا ةفص هنع ىفنف قيرفلا اذه نم ثدح ىذلا ىلوتلا وه امف

 .(نيمزملاب كملوأ امو
 اذإ مهتيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإوإ : :ةيلاتلا ةيآلا هنيبت ىذلا وه اذه

 .( توضرعم مهتم قير
 هللا ةعيرش ميكحتل ىعدي ىذلا وه ناييإلا هنع هللا ىفني ىذلا قيرفلا اذهف

 نالا ىفني امهالكف «اًرهاظ اًضارعإ مأ ءايبلق اًضارعإ ناكأ ءاوسو .اهنع ضرعيف

 ءاسنلا ةروس ةيآ یف ررقی هللا نل ؛ ؛مههاوفأب اهب نوقطني ىتلا ةداهشلا ةقيقح ىغلپو

 نونمۋي ال كبرو الف :نايوال طرش ىبلقلا ميلسعلا نأ اهيلإ ةراشإلا تقبس ىتلا
 اوم سيو تيضف امم اجرح مهسقنأ يف اودجي ال مَن مهيب رجَش اَميف كومَكحُ تح

 .( امیل
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 رمآ ىف هللا مکح مهبجعأ اذإ مهنأ : نيقفانملا كئلوأ لاح نيبي قايسلا ىضمي مث

 ىلع مهب نآرقلا ددنيو «نيلعذم هبلإ نوتأي مهل ةحلصم ققحي هوأر وأ ‹رومألا نم

 ةرم اهنع نوضرعيو ةرم هللا ةعيرش ىلإ هيف نومكاحتب ىذلا «جوحملا كولسلا اذه

 ,داهإلا ماع تصر مهياع تب نآ دعب حاصلا ماوهأالا بسح

 مس اورق ناره مکمل لور هلا ىلإ ارعد إس زنل لرق ناک الإ و
 .توحلفملا مه كنلوأو انعطأو

 هللا نوعيطيو «هللا ةعيرش ىلإ نومكاحتي نيذلا ءالؤه نأ ةريحألا ةيآلا ررقتو
 .اقح نوزئافلا مه هنوشخبو

 .هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا وه ناال ىقيقحلا كحملا نأ حوضوب انل نوبتي كلذ نم

 نم اَءزج اودا نإو ءهللا لوسر دمحم «هللا الإ هلإ ال :مهتنسلأب اولاق نإ سانلا نأو

 .نينمؤمب مه امف اهنيقبب مازتلالا اوضفر مث د ةضورفملا ةدابعلا

 ال _ ةداهشلاب رارقإلا موهفم ىهو  هدحو هلل ةيدوبعلا نأ كلك الل نيبتيو

 رئاعشو «داقتعالا لوصأ لمشت «ةلماش ةدابع هللا دبع یثح عقاولا ملاع ىف ققحتت

 تالاجم نم لاجم لك ىف هللا جهلم قيبطتو هللا ةعيرش ىلإ مكاحشلاو «دبعتلا

 كرش نع فلتخي ال كرشلا نم نول هللا لزنآ ام ريغب ميرحتلاو ليلحتلا نأو . ةايٰلا

 ءاش ول :نولوقي مهنأ نيكرشملا نع ةياكح هللا لوقي .لاوحألا نم لاحب ةدابعلا
 (ءېش نم هنود نم انمرح الو انؤابآ الو نحت ءيش نم هنود نم اتد بع ام للا

 .[٠۳:لحنلا]

 هللا رمأپ وه هلوسرامي ىدلا كرشلا اذه نآ نوعدپ مهنال مهب ددنپ قايسلاو

 ةيألا ىف مهملا نكلو .كرشلا نع مهّلوهني لسرلا مهيلإ لسرأ هللا نآ عم «هتئيشمو

 او «(ءيش نم هنود نم اندبع ام :نیرمآ یف مهکرش نرددحي نیکرشملا نأ
 مانصألا ةدابعك هللا نم نذإ ريغب ميرحتلاو ليلحتلاف .(ءيش نم هلود نم انمرح

 . ءاوسپ ءاوس ناثوألاو
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 نيد كانه سیلو ءةايحلا عقاو نع ةلزعنم ةيلادجو ةديقع درجسم سیل مالسإلاو
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 نيذلا مه رشبلا اغإ .ةايحلا مكحت ةعيرش ريغب طقف ةديقع وه هللا دنع نم لزنم

 :رمألا اذه ةقيقح ىرنل نآرقلا ىلإ عجرنلو !نوكرشيف مهسفنأ دنع نم كلذ نوعلصي

 وده يدل املس نيل ةو اهب كح ذوو ىد ابف ةر تز إو

 سالا اوشخت د ال ءادهش هيلع اوناكو هللا باتك نم اوظفحتسا امب رابحألاو نوينابرلاو

 مه كوأف هللا لرنأ امي مكحي مل و اليل امت يتااب اور تفت هشت الو نوشخاو
 فئألاب فنألاو نيعْلاب نيعْلاو فلاب سقلا أ اهيف مهيْلع انبنكو 9 نورفاكلا

 مل نمو هل ةراقَك وهف هب قصت نمف صاصق حورجأاو نسلاب سلاو ناب نذألاو
 مرم نبا يسيعب مهراثآ يلع اتيفقو هه نرملاظلا مُه كوف هللا لنآ اب مُكحَ
 نم هيدي نيب امل اةدصمو رونو ىاه هيف ليحل إلا هاتينآو ةاررتلا نم هيدي نيب امل اقاصم

 مل نمو هيف هللا لزنأ اَب ليحإلا لْهأ مكحبلو © نيقتملل ةظعومو ىدهو ةارولا
 ٤٤ ٤١[. :ةدئالا] ( توقساقْلا مه كعلوأف هللا لردأ مب مكحي

 ىلع لزنأ ىذلا ليجنإلاو .ةعيرشو ةديقع اهيف دوهيلا ىلإ تلزنأ ىتلا ةاروتلاف

 ؛نآرقلا كلذكو .ةعيرشو ةديقع هيف ىراصنلا

ROEL 
 مكنم انلعج لكل قحلا نم كءاج امَع مهءاوهأ عشت الو هللا لزنأ ام مهني

 رق ما یف مرا کر اجار انآ کاجل لا رار ایمر ارد

 مكحا نآو مه نرقلتخت هيف مك اب مننی اعیمج مگ مجرم هللا ی تاربحْلا

 هللا لزنأ ام ضع نع كوفي نأ مهد حاو مهءاوهأ عيت الو هللا لرد اهب مهن

 سالا نم اريك إو مهبونذ ضعي مهبيصي نأ هللا ديري امن معاف ولوت نإ ك

 ( نودقوي موق امكح هللا نم نسحأ نمو نوعي ةياهاجلا مكحفأ © ۵ ةرقسافل

 .[۵۰ - ٤۸ :ةدئاملا]

 : تايآلا هذه امهررقت ناتقیقح

 ةديقع .تقولا تاذ ىف ةعيرشو ةديقع وه هللا دنع نم لزنم نيد لك نأ :ىلوألا

 .ةايحلا عقاو مكحت ةعيرشو «نادجولا مكحت

 نم نانثا ناعون الإ دجوي ال هنآو «ةيلهاج وهف هللا مكح ريغ مكح لك نأ :ةيناثلاو
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 نيذلا امأ ءهللا مكح نوعبتي نيذلا مه نونمؤملاف . ةيلهاجلا مكحو هللا مكح :مكحلا

 .نينمؤمل اب كئلوأ امف ةيلهاحلا مكح نوعبتي ىأ «هللا لزنأ ام ريغل نومكاحتي
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 نيذلا مه مهسفنأ دنع نم رشبلا نإف ءىناہرلا نيدلا ةقيقح ىه كلت تناك اذإو

 نيب ةلص نيدلا نإ اولاقو «طقف ةديقع نيدلا اولعجو «ةعيرشلا نع ةديقعلا اولصف

 عئارش همكحت ةايحلا عقاو امنإ !ةايحلا عقاوب اهل ةقالع الو «بلقلا اهناكم برلاو دبعلا
 ام اذهو !ةيلهاجلا ىف اوحبصأو هللا نيد نم اوجرخ كلذبو . مهسفنال رشبلا اهعضي
 نيدلا اولصفو ةعيرشلا نع ةديقعلا اولصف ذإ «ةصاخ ةفصب ابروآ ىف ىراصنلل عقو
 نم امسق :نيمسق ةايحلا مسقي ىذلا دكللا ماصفلا اذه ىف اوعقوو «ةلودلا نع

 هللاٻ هل ةقالع ال امسقو «ةسينكلا لخاد یف سرامی ىلاعتو هناحبس هللا صاصتخا

 .ةايحلا عقاو یف سراّمی

 نيبو «ةسايسلاو نيدلا نيبو «ملعلاو نيدلا نيب اولصفف دكنلا ماصفلا مهب دتماو

 !قالخألاو نيدلا نيب اولصف لب . . عمتجلملا تاقالعو نيدلا نيبو «داصتقالاو نيدلا

 مكحي ىذلا بارطضالاو قلقلاو ةريحلا ىه ةجبتنلا تناك ؟ةجيتلا تناك اذامو
 سفنلا نال ؛ةديازتملا ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألاو راحتنالاو نونجلا تالاحو «مهتايح
 هلإو ءةسيئكلا لحاد ىف هلإ :ةددعتم ةهلآ وأ نافلثخم ناهلإ اهمكحي ةدحاولا ةيرشبلا

 هللاو .قالخألاو ركفلاو ملعلاو عامتجالاو داصتقالاو ةسايسلا ىف ةددعتم ةهلآ وأ
 :لوقيف نآرقلا ىف ةلاحلا هذهل لثمي

 نابري له رلجرل املس الجرو نوسکاشتم ءاکرش هیف الجر الفم هللا برضو
 ]4: رمزلا] ¢ نوملعي ال مهرتكأ لب هلل دمحلا القم

 «ةرم لوأ نآرقلا اذهب نيبطاضعملا برعلل ةيهولألا ةفيفح بيرفتل بورضم لثملاو
 مهنم لک نوسکاشتم ءاکرش هکلی دبع اده :مهل لوقیف ؛قرلا ماظن مهدنع ناك دقو

 ءوده یف هلاح نوکت لهف «هتیحان ىلإ هبجیو هبحاص نع فلتخی رمأب هرمي
 هاجتا ىف ةدحاو رماوأ هيلإ هجويف دحاو لجر هكلمي ىذلا دبعلا لثم مالسو ةئيكسو
 !نووتسپ ال اعبط ؟دحاو

 ىرخأ ةهلآو ءدبعملا ىف اهلإ دبعت نيح ةرصاسعملا ةيلهاجلا لاح وه هسفن الهو
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 مكحي اغ ‹ةنينأمطلا الو ءودهلا الو مالسلا فرعت الف ء«دبعملا جراح ةسكاشتم

 .بارطضالاو قلقلا اهتاح
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 هل كيرش ال ادحاو اهلإ نودبعي مهو هلك اذه نم ةاجنمب نوملسملا ناك دقلو

 ‹هثینادحو یف حیحص داقتعاب هيلإ نوهج وتي .دجسملا جراخو دجسملا ىف هنودبعپ

 «ةفلتخلملا مهتايح نوئش ىف هيلإ نوهجوتيو «دبعتلا رئاعشب هيلإ نوهجوتيو
 ىف هللا مهفصو امك كلذب اوناكو .ةايحلا عقاو ىف اهنوذفنيو هتعيرش ىلإ نومكاحتيف

jo ” md يدوم 

 ٠٠١[. :نارمع لآ] & سانلل تجر خأ ةمأ ريخ ط : هباتک

 .مهزادعأ مهنم نكمتف فعضلا

 ال ىکل مهنایک یف ةوقلا رصنع ىلع اوضقي نأ اودارأ دقف مهم اونكمت نیحو

 ىتلا ةيمالسإلا دالبلا ىف هيلإ اوهجتا ام لوأ ناكو .ىرحلأ ةرم ضوهنلا ىلإ اودوعي
 .اهنم الدب ةيعضولا نيناوقلا عضوو مكحلا نع هللا ةعيرش ةيحنت وه اهومكح

 رصح ىلع ‹ مهب اورثأت نيذلا ءالمعلا نم مهتاودأ مهعمو ؛نولمعي اولظ مث

 هل ةلص ال «ةيدبعتلا رئاعشلاو ىنادجولا داقتعالا ةرئاد ىف ديور اًديور مالسإلا

 كولسلا الو ةيقلخلا ميقلا الو عمتجملا ىف دارفألا تاقالع الو داصتقالا الو ةسايسلاب
 . . .ىعفارلا

 دروست حورتو «هللا ةعبرشب مكحت ال ىتلا دالبلا ىف احسصضاو كلذ رثأ ىرنو

 ‹برغلاو قرشلل ةيعبتلا ىه ةجيتللا نوكتف «برغلاو قرشلا نم مظنلاو ئدابملا
el © 

 هلوسسرلو ةزعلا هلو :نينمؤم اوناك نأ موي مهل ثناك ىلا ةزعلا لاورو

 .[۸ :نوقفانملا] ¢ نيدمۇمللو

 للحم نم «ىمالسإلا عمتجملا ىف ةيلهاجلا ضارمأ عويش ىه ةجيشنلا لوكتو
 ىلع هطخسو هللا بضغ هلک كلذ لبقو «بارطضاو ةريحو قلقو ‹یرکفو یقلح

 كيلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو :هتعاط نع اوچ رخو ؛هرمأ نع اوفلاخ نيذلا

 ٤٤[. :ةدئالا]  نورفاكلا مه

 :هیف سہل ال حضاو هللا نيدو



 ٤١[ :فسوي] ( ميقا نيدلا كلذ هاير الإ اودبعت اأ رم هلل الإ مكحلا نإ

 ۲٠[ :ىروشلا] ( لا هب ذأ مَل ام نیّدلا نس مهل اوعرش ءاکرش مھل مآ

 زيار ر د نارتو مقا ىز زلات

 ٦]. :بازحالا] € انيبم ًالالَض لص دقق هّلوسرو هللا صعي نمو مهرمأ

 ( ل كيرش ال ص يملا بر هلل يټامََو ياي يکسنو ينالص إلف
 1 7۲ :ماعنالا]

 ىكل «هللا ةعيرش ميكحت انصالخإ ةيآ نكتلو ءنيدلا هل نيصلخم هللا دبسعنلف
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 هتاطصو هللا ءامسأب ناميالا

 ام وز جيس هئامسآ يف نودحلي نيذلا اورَذو اهب هوعذاف ىتسحلا ءاّمسألا هلو

 ]14۰ : فارعألا] ( نومي اونا

 هللا وه 9 میحرلا نب نمحرلا ره ةداهشلاو بيلا ملاع وه لإ لإ ال يذلا هلا وهو
 ُبكتملا راّبجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلما وه الإ هلال يدل
 ىتسحلا ءامسألا هل روصملا ئرابلا قلاخلا هلا وه ىج نوكرشي اع هللا فاح
 :Yé رشحلا] ¢ ميكحْلا زيرا وهو ضرألاو تاوَمَسلا يف ام هَل حبس

 یکل «هناحبس هللاب رشبلا فرعی نآرقلا نإ باتكلا نم ىلوآلا لوصفلا ىف انلف

 ال كنإف . كيرش ريغب مهرومآ لک یف هدحو هيلا اوهجوتیو «هتدابع قح هودبعی
 ىذلا نم فرعت ال تنك اذإ ىقيقحلا هجوتلا الو ةيقيقحلا ةدابعلاب موقت نأ عيطتست

 كتدابع نوکت یتح ءاهب فصتی یتلا هتاف ص فرعت مل اذإ ی ‹هيلإ هجوتئو هدبعت

 . ملعو ةفرعم نع

 هسفن اهب فصو ىتلا ريغ هلل تافص اندنع نم عدتبن نآ ال سيلف . اهب هفصنو هفرعن

 الو ‹هتسمظعو هللا لالجب قيلڀ ال اذه نف ‹ لي ميركلا هلوسر اهب هفصو وأ

 . مهقلاخو مهبر وحن دابعلا نم بجاولا بدألاب

 عرشخل اہ ءىلتمي هبلق ناف «هتایآ رېدتیو ‹ حتفتم سحب نآرقلا ناسنإلا أرقي نيحو

 . .ءاجرلاو بحل اب تقرلا تاذ یف هیلإ ! علطتلاو «هئاحبس هلم ةيشفلاو «هلل

 اعدصتم اعشاخ هتيأرأ بج ىلع نارا اله اتلرثأ ولو :ىلاعت هلوق أرقي ىلا نم

 :Y1]. رشح ا]  نوركفتي مهلعل سانلل اهبرضن لاغمألا كتو هللا ةيشخ نم

 دوج هنم رعشقت ينا اهباشتم اباتك ثيدّحْلا نسحأ لزت هللا :یلاعت هلوق وأ

 هب يدوي هللا ىده كلذ هللا ركذ ىلإ مهبوُقو مهدولج نيلت مف مهبر نوشخي نيدل
 YY] :رمرلا] ( ءاشي نم

 مهل هلا ىلإ اوبانأو اهودبعي نأ توُعاطلا اوا نيدلاو إم :یلاعت هلوق وأ

 مهاده نيذلا كملوأ هسحأ نوعبتيق لوقلا نوعمتسي نيدلا » دابع رشبَف ىرشبلا

 ١۸[. ء۱۷ :رمزلا] 4 باللا ارو مه كفآوأو هللا
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 «هل عوشخلاو هللا بحب هنادجو ئلتي نآ نود اهلاثمأو تايآلا هذه رقي ىذلا نم
 نآرقلا نإف رعاشملا هذهب سحی ذإو ؟هاضر ىلع لمعلاو ءهيلإ برقتلا ىف ةبغرلاو

 .هلاعفأو هتافصو هثامسأپ هفرعی ناپ هالوم ىلإ برقتلا هل رسيي

 مهسشنأ ىلع اوفرسأ نيدلا يدابع اي لف :لوقي هنآو ؛ميحر هللا نآ ملعي نيحف

 ي( ميحأرلا رولا وه لإ اعيمج ًبونأذلا رهف هللا نإ هللا ةمحر نم اوطتقت ال
 :oY]. رمزلا]

3 J EF] م م.م قيس رل ر © f 

 :ةرقبلا] ¢ ميحرلا باتا انأو مهيلع بوتأ كلوأف ل :لوقيو
 صلخي نيح هبونذ هللا هل رفغي نأ ىف عمطيو «هللا ةمحرل علطتي كلذ هعلجي الأ

 !بوتپو هيلإ

 ةرقلا وذ قازرلا وه هللا نإ :نيتملا ةوقلا وذ قاررلا وه هللا نأ ملعي نيحو
 oA]. :تايراذلا]  نيتملا

 طصبيو ضبقب هللاو :ردقیو هدابع نم ءاشي نمل قررلا طسبي ىذلا وه هنآو

 Yéo]. :ةرقبلا] ( نوعجرت هيلإو

 وهو «همعن نم هيلع قدخیو «قررلا ىف هل طسبيل هللا ىلإ علطتي كلذ هلعجي الآ

 ؟باهولا معنملا

 هللا الإ هَل نم امو ردم انآ امن لف :راهقلا دحاولا وه هللا ن ملعب نيحو

 لاال راب ملط مركو رع سالا تارتسا يف نم جس لوو
 ٠١[. :دعرلا]

 بيجشست یدذلاو ءىش لك هناطلسپ رهقي یذلا «هللا نم ةبهر هبلق ئلتمب الأ
 نوكلا ىف متي ال ىدذلاو «هتعاط ىلع جرخت نأ كلم الف «هرهقل ضرألار تارامسلا
 ؟ءاشی ام الإ هلک

 ىف ةرذ لاقشم هلع بزعي ال ىلا «بويغلا مالع وه هللا نآ ملعي نيحو

 الو تآومسلا يفر لاقثم هنع بزعي ال بيغلا ملاع :ضرألا ىف الو تاوامسلا
 :r :ابس] نيم بانك يف الإ ربك الو كلذ نم رعصأ الو ضرألا يف
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 وهو اهيف جرعي امو امسا نم لزدي امو اهنم جرخي امو ضرألا يف جلي ام معيب
 ١[. :ابس] روفغلا ميحرا

 ,[۷ :هط] ي ىفخأو رسل معي هلإف لوقلاب رهجت نإو إل

 لب «هبقاریو هاري هللا نأ ملعی هنال ءلامعألا نم لمع ىأب مهي وهو ررحتي الأ
 نآ نک ال هنأو ءرشبلا نم ادحا اهب ثدحبپ ال یتلا ہروعش تاجلح یتح ملعب
 !؟روعش وأ رکف وأ لمع یف هللا نع یفخنپ

 الإ ءیش اهیف ٹدحپ ال ءضرالاو تاوامسلا ىلع نميهملا وه هللا نأ ملعي نيحو

 وه الإ هلإال هللا : : مون الو ةنس هلحلأت الو ءرمألا رېدي ىذلا هدحو وهو «هلذإب

 يذلا اذ نم صرألا يف امو تاومسلا يف ام هل مون الو ةنس هدخأت ال مويَقْلا يحل
 ار هملع نم ءيشب نوطیحی الو مهفلخ امو مهیدیآ نیہ ام ملعب هنڈوب الإ ہددع عفش

r 
 ( ميظعلا يلعلا وهو امهظفح هدوي الو ضرألاو تاّوَمُسلا هيسرك عسو ءاَش اَب

 ٠١[. :ةرقبلا]

 :٤١[. مجنلا] 4 یکیأو كحضأ ره هئأو

 دحأ هيواسي ال ىذلا ميظعلا ىلعلا وهف «هدحو هللا ىلإ هجوتي كلذ هلعجي الأ

 دحأ الف ءءارضلا ىف الو ءارسلا ىف هاوس دحأ ىلإ هجوتپ الو ٬«دحأ هيلع ولعي الو

 ؟رورسلا ديزي هريغ دحأ الو ‹«ءوسلا فشكي هریغ

 ةعاط دادراو «هللاب ةفرعم دادرا تافصلا نم ةفص ملع املك . .اذكهو . .اذكهو

 .هللا ىلإ ابرقثو

 اهب انفرعيو ءاهب هوعدن نأ انرمأيو «ىنسحلا هللا ءامسأ نآرقلا رركي اذه لجأ نم
 نم «ادحاو الإ ةئام «امسا نيعستو ةعسست ىلاعت هلل نإ : لوقف ا هلوسر

 بلقلاو ناسللاب اهرکذ درجم سیل ءاصح إل اب دوصقملاو . )ةا لحد اهاصحأ

 ىف كلذ رثأ سكعنيف اهرہدتيو اهب بلقلا ئلتمي نأ دوصقملا لب ءاهانعم نع لفاغ

 .كولسلا

# #H¥ YH 

 . هيلع قفتم (۱)
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 لثم ىه «نآرقلا ىف ةدراولا هلاعفأو هتافصو هللا ءامسأ نآ نذإ كلذ نم نيبتن

 ثادحألا ءارجإ ىفو «ةتامإلاو ءايحإلا ىفو «قررلا ىفو قلخلا ىف هللا ةردق تايآ

 هودبعیو ٤ مهبرٻ دابعلا ةفرعم دادزتل «هللاب فيرعتلا اهب دوصقملا . .بيغلا ملع یفو

 .لالضلاو كرشلا نع اودعبيو ؛ةريصب ىلع

 .كرشلا ىه ىربكلا ةيرشبلا ةلالض نإ !معن

 ج دملا هللا م ًدحأ هللا ره لق :دحألا دحاولا وه ىلاعتو هلاحبس هللاو

 نآ هدابعل بحي ٤[ ا :صالحإلا] 4 دحأ ارق هل نكي ملو ص دلوي ملو دلی مل
 ‹ ةقيقحلا هذه ةفرعم ىلع مهنراعي نأ بحپو «هب اوکرشی الو «هتقیقح ىلإ اودتهپ

 تاوامسلا یف هتردق تایاب مهفرعی امکو . میحر فوءر هدابعب هلال < ؛مهل اهرسييو

 هذه نيپ لاصفنا الو «هلاعفأو هتافصو هثامسأب مهفرعي تقولا تاذ یف هنإف ضرألاو

 .كلتو

 ؛عدبملا» «ئرابلا» «قلاخلا» وه هنأب مهفرعي «قلنلا ىف هتايآب مهفرعي نيح وهف
 . «ضرألاو تاوامسلا معيدہ»

 .نيتملا ةوقلا وذ «قاررلا» وه هنأب مهفرعي «قررلا ىف هتابآب مهفرعي نيحو
 هنأبو ؟نمیهمل ا هنأب مهفرعي «نوكلا اذه یف ءیش لک ىلع هتنمیهب مهفرعي نیحر

 .«رمألا ربديال

 .(تییو ییحی وها هنأب مهفرعی «ةتامإلاو ءايحإلا ىف هتايآب مهفرعي نيحو
 .«روبقلا ىف نم ثعبي» هنأب مهفرعي «ثعبلا ىلع هتردقب مهذرعپ نیر

 ر هدحو لامكلإ ىف درفتم ,؛ءیش لک یف درفتم یلاعتو هناحېس هنأپ مهفرعي نيحو

 عملا وهو ءيش همك سيل : مهل لوق هنإف «هدحو ءىش لک یف درفتمو

 .۱ :ىروشلا] (ريصبلا
iTا مس. لل و لل ۰ “= ءم  

 ( ميكحلا ريرعْلا وهو ٍضرألاو تاّوَمُسلا يف ىلعألا لعمل هلو :مهل لوقيو

 .[۷:مورلا]

 الق امك هذهف ًالصأ هللا دوجو راكنإو داحللإلا ىه ربكأ ةلالض رضاعلا رصسعلا ىف كانه تناك اذإ (۱)

 دئار ثيدح نم انب رم امك ءاهابات ہ اھلالض یف یتح  ةرطفلاو . ةيقيقح ريغو ةلعتفم ةلالض

 .نيراجاج یسورلا ءاضفلا
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 نآ اھل یغبنی ناک امو لاعفألاو تافصلاو ءامسألا ليرات ىف قرفلا تفلتحا دقلو

 ! فل

 اهب هللا انفرعي ثيدحلا ىفو نآرقلا ىف ةدراولا لاعفألاو تافصلاو ءامسألا هذه نإ
 !هللا ةفرعم نع انللضت ىتلا ىه نوكت نآ یغبنی ناک امو .هیلع فرعتنل هسفن ىلع
 تايرظنب ةحضاولا ةطيسبلا مالسإلا ةقيقح نع تلتف دق ةلاضلا قرفلا هذه نأ الول

 لك رمألا اذه ىف حضاو - انیداهو اليلد ۔ نآرقلاو .مالسإلا ىلع ةليخد راكفأو

 :لاعفأ اهنع أشنو ‹«تافص ىلع لدت «هلل ءامسأ نع اندحي وهف . . حوضولا

 نأ اهنع أشنيو ءىلاعت هلل ةفص وهو «ىلسحلا هللا ءامسأ نم مسا «باهولاف»

 . .ءاشي نمل ءاشڀ ام بهي هللا

 هللا نآ اهنع اشنيو «هتافص نم ةفص كلذدك وهو «هئامسأ نم مسا ؛قازرلا» و
 . .قزر نم ءاشي ا دابعلا قررڀ

 ۰ میم هللا لوسر مالکو هللا مالک یف تدرو اهنأل ءامسألا هڏهب نمؤن نحنو

 :ىلاعت لاق امك ءانسفنأ ثاذ ىفو انلوح نم نوكلا ىف اهدهشنو اهسملنو اهارن اننالو
 o ق0م ي ي ا د لس . ھ د

 :٠١[. تلصف] ( قحلا هنأ مهل نيبتي تح مهسفنأ يفو قافلا يف ادتابآ مهيردس ل

 لك ناب لماكلا نيقيلا ىلإ | انب لصي سفنلا یفو نوکلا یف هللا تایآ یف ردت لکو
 ‹ةردقلاب درفتملا وهو «دحألا دحاولا وهف «قحلا لك قحلا وه هسفن هب هللا فصو ام

 .ريبدتلاو رمالاب درفتملا «كلل اب درفتملا

 ام دنع كلذك فف نأو ‹ءلاعفألاو تافصلاو ءامسألا كلتٻ نەۋئ نأ نذإ ادیلعف

 . كلذ ىلع ديزن الو ثيدحلاو نآرقلا ىف اهنم ءاج

 الو «تدرو امك اهب نونمۋي :مهيلع هللا ناوصضر فلسلا بهلسم وه الهو

 نآ مهل یغبنی الو ءهب ةقاط مهل ال ‹رسشبلا نأش نم سيل ليوأتلا نال ؛اهنولوۋي

 . ثيدحلاو نآرقلا اهحصضوي ىلا ةطاسبلاب رمأالا نوذحأي امنإ «هيف اوضوخي

 نوزجاع رشبلاف ء«رشبلا تافص نم هارن ام هبشت ال اهنكلو ءةقيقح تافصلا هذهف

 مالع هللاو بيغلا نع نوبوجحم رشبلاو ‹لماك هللاو نوصقان رشبلاو «رداق هللاو

 ىنغتسملا ىلغلا وه هللاو مهقرريو مهيقسيو مهمعطي نمل نوجاتحم رشبلاو «بويغلا

 . .دبألا ىلإ لرألا نم مئادلا وه هللاو نوناف رشبلاو ؛ءىش لكو دحأ لك نع

 ؟رشبلا لاعفأ عم هلاعفأو «رشبلا تافص عم هللا تافص لثامتت فيكف
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 تافص اپنآل ؛هناحبس اهب درفت وه هتافصف ( ءيش هلغمک سيل !الک

 .لامکلاب هلو درفتملا وهو «لامكلا

 .كلذك هب دهشت اهقامعأ نم ناسنإلا ةرطفو .درفتلا كلذب دهشي هلك دوج ولاو

 اهنم ءاوس ء«ةفرحنملا قرفلا تالیرأتب ‹ةيوسلا ةرطفلل ةچجاح الو ءانب ةجاح الو
 ت

 نمو ءاهفييكت ىلع ةردقلا تؤي ملو اهتيفيك ىف ثحبي نمو «تافصلا لطعي ام
 . .ليثم هل سیل هللاو رشبلا لامعا اههبشی

 .ربكآ هللاو ‹هللا لإ هلإ الو ءهلل دمحلطاو ءهللا ناحبس :لوقن 4

 .هقیفوت ىلع هللا دمحنو
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 ديحوتلاو ناميألا نع فارحنالا
 :امهنيب قرفلاو .ديحوتلاو نالا نع فارحبنا امهالك داحلإللاو كرشلا

 دبعيف «ةدابعلاب هدرفي ال هلكل نوكلا اذهل اًقلاخ اهلإ كانه نأ فرعي كرشملا نأ

 ءاعدلا اهعاونآ نمو ءدبعتلا رئاعش اهل مدقي «هللا نود نم وأ هللا عم ىرخآ ةهلآ

 .هبر نيبو هنيب ةطساو اهلعجيو «ءالولاو ةبحملاو «عابتالاو ةعاطلاو

 الصأ هللا دوجو ركني ىذلا وهف - مويلا نيرصاعملا حالطصا ىف - دحلملا امآ
 . ثعبلاب نەۋي الو ‹هللا ريغل ةايحلاو توملاو قلخلا بسنیو

 ءةيلهاجلا ىلإ نوردحني نيح رشبلا بيصي ساكتنا امهالك داحلإلاو كرشلاو
 بلاغلا فارحنالا ناك نإو .اهيلع هللا مهقلخ ىتلا ةيوسلا ةرطفلا نع نوفرحىنيف

 ىتلاو رضاحلا رصعلا ىف اهيلإ سانلا ردحنا ىتلا ةرصاعملا ةيلهاجلا ادع اميف ءداحلإلا

 لماوعلا ضعب ببسي لبق نم خيراتلا ىف اهل ليثم ال ةروصب داحلإلا اهيلع بلغ
 . باتكلا تاحفص ىلع ليصفتلا نم ءىشب هللا ءاش نإ اهل ضرعتنس ىتلا

 نسحأ يف ناسنإلا ادقلخ دق :ىلاعت هلوق ىف ساکتنالا اذه ىلإ ريشي نآرقلاو

 رجأ مهلف تاحلاصلا اولمَعو اونم نيدلا الإ ىد نيلفاس لف هانددر مت ص موق

 ]1 :نيتلا] نوم ريغ

 دهشأ دق هللا نإف «ديحوتلاو نالا وه سانلا ىف لصألا نأ نآرقلا نيبي امك

 نآ لبق رذلا ملاع ىف مهو ؛كيرش نودي مهبر هدحو وه هنأ ىلع اعيمج رشبلا

 ميسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرڏ مهروهُظ نم مدآ ينب نم كير دخاذوط :اودلوي
 وأ د نيلفاغ اذه نع اك اإ ةمايقلا موب اولوقت نأ ادهش ىّ الاف مكيرب تس

 و ةرلطبملا لَ ام اتكلهتفأ مهدعب نم ةيرذ اكو لبق نم انؤابآ كرشأ ام اوو

 €V] ۷۲ :فارعألا] Ç نوعجري مهمو تايآلا لصقت كلك

 سيل هنأو . .اههلإو اهبر وه هنأب اهلك ةيرشبلا مهلآ دق هللا نأ ىلع لدث تايآلاو

 دعي ملف < ‹ ادهش لب اولاق : كلذب اًقاثيم اهيلع دحأ هنآو .هريغ هلإ الو بر اهل

 ناپ اوجتحي وأ !قاثيملا اذه نع نيلفاغ انكو الهيسن : ةمايقلا موي اولوقڀ نأ مهنم لبقي

 رربي ال ءابآلا كرشف !مهتيرذ نم مهنأل مهکرش یف مهوعبتا مهنأو اوکرشأ مهءاٻآ
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 ! هيف ءابآالل لحد الو هللا نيبو مهنيب دهع هنُال «ةرطفلا قاثیم نع اودیحی نآ ءانہألل

 ا امو «هدحسو ة ةرطفلا قايم سالا بساحی ال هتمحر نم هللا ناک نإو

 ةجح هللا ىلع سائل وكي الفل نیرذنمو نیرشبم م السر .لسٍرلا دي ىلع مهترکذت
 ٥[. :ءاا) ( اديك ازیزع هلا نکو لسا دن

 .[١٠:ءارسإلا] 4 الوسر

 نيدلل كهجو مقفل :ةرطفلا رمأ نع مورلا ةروس ىف نآرقلا ىف هللا لوقي كلذك

 رك نكلو ميلا نيدلا كلذ هللا نلخحل ليد ال هيلع سالا رع يلا هللا ترف اقبح
 4 نيكرشملا نم اونوكت الو ةالصلا اوميقأو هوتاو هب نيبيبم ©0 نومّلعي ال سلا

 I «e] :مورلا]

 هل ةدابعلا صالحخإو هللا ديحوت وهو - ميقلا نيدلا نأ ىلع نالدت ناتيآلا ناتاهف

 .اهيلع ساللا هللا رطف ىتلا ةرطفلا وه - كيرش نود هدحو

 هدحو هتدابعو هلل هجولا مالسإ ىآ ۔ مالسإلا ناپ انئدحي ا لوسرلا نأ امک

 دلوي الإ دولوم نم ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي ذإ ‹ةرطفلا نيد وه - هاوس نود

 , «هناسجىمي وأ هنارصني وأ هنادوهپ هاوبأف ء)ةرطفلا ىلع

 ءهللا ةدابع ىلع روطفم «هدحو ناسنإلا سیلو «هلک نوكلا نأ نآرقلا ىف دج لب

 هللا نأ رت ملأ : :هرجشو هباودو «هلابجو هموجنو «هرمقو هسمشو «هضرأو هتارامسپ

 لابجلاو موجدلاو رمَقْلاو سلاو ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم هَل دج

 .[۱۸ :جسا] ( سالا نم ريتك و باودلاو رجشلاو

 ال مُهَو ةكئالَمْلاو باد نم ضْرألا يف امو تاما يف ام دج هلو
 :٤٩[. لحنلا] ( نوربكتسپ

 4 لاصآلاو ودغلاب مهلالظر اهرکو اعوط ضرألاو تاومسلا يف نم م دجسپ هلو
 ٠١[. :دعرلا]

 تامالع رربأ دوجسلا نأل دوجسلاب تايآلا هيلإ ريشت ىذلا - ةدابعلاٻ هلل هجوتلاف

/ 

 . هيلع قفتم (۲) .مالسإلا ىلع ىأ (۱)
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 یوتسا مثل : هتعاطو هتدابع ىلع هللا هرطف ىذلا ءهلك نوكلا ةرطف ىف وه - ةدابعلا

 يعط اأ اف اَهرَك وأ اعط اينا ضرأللَو اهل لاقَف ناخد يهو ءاَمْسلا ىلإ
 :١١[. تلصف]

 .ةدابعلاب هلل هجوتلا ىلع نوكلا ةيقب لثم روطفم ءهللا قلحم نم قلحخ ناسنإلاو
 ةيرحو كاردإلإو يعولا رحنمو ؛قلخ نم ريشک ىلع هلضفو همرک هللا نکلو

 ا

 ى ضم د ہد تابّيْطلا نم مهاتفزرو رحبلاو ربْلا يف مهادلمحو مدآ ينب انمرک دقوا :رايتخالا

 ]۷> :ءارسإلا] ( اليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو

 هانيده انإ © اريصب اعيمَس هالعِجُف هيلتبل جاشمأ ةفط نم ناسنإلا اتقلخ اإ
 Y «<Y]. :ناسنإلا] ( روك امإو اركاش ام ليبسلا

 راصْنألاو عملا مُكَل لَعجو ايه ومل ال مُكناهمأ نوب نم مكجرخأ لاو ل

 :YA]. لحنلا]  توركشت مكلعل ةدفألاو

 1 . _ ۸:دلبلا] ¢ ٍنيدجنلا هانيدهو © نيف اناسلو 0 ٍنينع هل لجن مآ

 ىلع هضعب ىقبف ؛هرمآ فلتخا دق - هتاذ ميركتلا اله بيسب - ناسناإللا نكلو

 ‹كيرش نود هدحو هلل ةدابعلاب اهجتم یقب یآ ءاهيلع هللا هقلحخ ىتلا ةيوسلا ةرطفلا

 تاومسلا يف م هل دجسي هلا نأ رقم :دالإلار كرشلا ىف عقوف هضعب لضر

 سالا نم ريلكو باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألا يف نمو
 .[۱۸:جحلا] (مرزکم نم هل امف هللا نھی نسو بادل دلع قح رکو

 دقو م اھاکز م حا دق ی ااوقتو اھروجف املا © اھارس امو سفن
 ٠١[. -۷ :سمشلا]  اهاسد نم باخ

 اوقب ءالؤهف ‹كيرش نود هدحو هللا اودبعف ميقلا نيدلا ىلع اوماقتسا نيذألا اماف

 ا ةدابعلا نع اوفرحنا نيذلا امأو ‹(میوقت نسحأ یف هللا مهرطف امك

 ېر مرکو لوقحتسي اودوعی ملو «نیلفاس لفسأ)» اوحبصأف اوسكتنا دقف داحلإ وأ

 | نهي نمو :هللا دنع ةناهإلا عضوم اوحبصأ لب «ناسنإلا ىلع هب هللا م

 ىنابرلا ناسحإلا اولباق مهنال ؛هتتعلو هللا بضغ اوقحتساو «همركم نم هل
 !نارفكلاب ةمعنلا اولباقو «ةءاسإلاب

 .ةدح ىلع لك داحلإلاو كرشلا نع ملكتنف دوعن كلذ انفرع نآ دعب نآلاو
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 هعفاودو هبابسأ :كرشلا

 نأ لواحنلف «بلقلا بيصي ضرمو ‹ةرطفلا بيصت ةساكتنا كرشلا نأ انفرع اذإ

 ىدسجلا ضرملا بابسأ ىلع فرعتي نأ بيبطلا لواحي امك «هبابسأ ىلع فرعلن

 .هلباعی
 مل اذإ ضرملاب ةباصإوال ةضرع هلکلو «ةحصلاو ةمالسلا وه دسجلا ىف لصألاف

 مل اذإ لحفتسيو ضرملا هلم نكمتي نال ةصضرعو ‹«ةحصلا بابسأ ىلع ناسنإلا ظفاحي

 .جالعلا بابسأٻ ناسنإلا ذحاي

 ةضرع اهنکلو «ةحصلاو ةمالسلا وه اهيف لصألا ‹«كلذك ةيناسنإلا سفنلاو

 نازيلاب اهنزي ملو هلامعأل ةمئاد ةبقارم ريغب هسفن ناسنإلا كرت اذإ ضرملاب ةباصإلل
 هدعبأو ناطيشلا هل سوسوف هللا ركذ نع ناسنإللا لفغ اذإ ىرحأ ةرابعب وأ . حيحصلا

 عراسي مل اذإ لحفتسيو ضرملا اهنم نكمتي نال كلذك ةضرع ىهو . قيرطلا نع

 لوقي نمم ذئدنع حبصيف . .هليبس ىلإ, ةدرعلاو يلإ ةبانإلاو هللا ىلإ, ةبوتلا ىلإ ناسنإلا

 ٠١[. :ةرقبلا] ي اضرم هللا مهدارف ضرم مهبولف يف ل : مهنع هللا

 ةيئآرقلا تابآلا اهب ‹ عفاودو باہسآ ةدع هل بلقلا بيصي ىذلا ضرملا اذهو

 ؛ ىلي اميف اهنم اًبناج ضرعن « ةيوبنلا ثيداحألاو

 :ميظعتلاو باجعإلا ١

 هيدلاوب نيالا باج عإک اهرڀغو ةلوطبلاب باجعإلا ىلع ةيرشبلا سفنلا ترطف

 هل اودبعت الأ كبر یضقوإ :ىلاعت هللا لوقي «یعرشو یرطف ىرمآ وهو

 الر ٍافأ امه لقت الف امهالك وأ امهدحأ ربكلا كددع نغلبي امإ اناسحإ نيدلاولابو

 بر لو ةّمحرلا نم للا حاج امهَل ضفخاو ©9 ارك الو امل لو ان مهره
 A ٤] :ءارسإلا] ( اریغص يناير امك امهمحرا

 نذإب عاًطيل الإ لوسُر نم انسا امو :كللك بولطم لسرملا ىبنلا ميظعتو
 ٠٤[. :ءاسلا] هللا

 ٦١[, :رونلا] ي اضعب مکضعب ضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت الط

 لوقف اوره لو يلا توم قوق مكنونمأ ارعقرف ال النآنيلا اب9
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 نوضغي نيذلا َإ © ص ةوُرْعشت ال مشار مكلاَمَعَأ طبحت نأ صعبا مكضعب رهجک

 رج ةرفعم مهل ىوقشلل هنوف هللا نما نيدلا كعآوأ هللا لور دع مهتاوصأ

 Y oY]. : ثارجحلا] ( ميظع

 ام سيل» . '«ءايبنألا ةثرو ءاملعلا» : بجاو ةمألا نم نيلاصلاو ءاملعلا ميظعتو

 . "«هلضف انملاعل فرعيو انريبك رقوي مل نم

 ىف لحخدي انهف «سيدقتلا ىلإ لصي ىتح ميظعتلا ةدايز نم ًاشني فارحنالا نكلو

 لکو . كیرش ریغپ هدحو یلاعتو هناحبس هلل الإ نوکپ ال سیدقتلا نل ؛كرشلا ةرئاد

 ءاملعلاو ءايينالاو نيلاصلا لش صخشل ناک ءاوس ‹ سيدقتلا دح ىلإ لصو ميظعت

 اذه یف امو موجنلاو رمقلاو سمشلا لثم ءیشل مآ نجللاو ةكئاللاك مهریغو دابعلاو

 .هل الإ یغبنی ال امب هللا ریغل هجوت هلأل ؛كرش وهف دوجولا

 ءاج امت ‹ةيرشبلا خيرات ىف كرشلا نم ريثك اشن فارحنالا نم نوللا اذه نمو

 . ةيوبنلا ثيداحالاو نآرقلا ىف هركذ

 الر هدلوو هلم هدر مل نم اوعلاو ېنوصع مهن بر حو لاق : ىلاعت هللا لوقي

 اعاوس الو ادو ردن الو مکتھلآ ٹردت ال اواقو عد اراب ارکم اورکمو © اراسخ

 YT] : حون] ( ارسنو قوعیو ٹوغب الر

 هذه : ساع نبا نع ةحلط یٻہآ نب ب ىلع لاقو» :ريسفتلا ىف ريثك نبا لوقيو

 نارهم انثدح «دیمح نبا انثدح :ریرج نہا لاقو . حون نمر یف دبعت تناك مانصأ

 اموق اوناک لاق «ارسنو قوعیو ثوغیو» :سیق نب دمحم نع یسوم نع نایفس نع
 نيذلا مهباحصأ لاق اوتام املف ؛ مهب لودتقي عابتأ مهل ناکو ‹؛حونو مدآ نيپ نيلاص

 .مهوروصف «مهانركذ اذإ ةدابعلا ىلإ انل قوشآ ناک مهانروص ول : : مهب نودتقی اوناک

 نوقسپ مهبو مهنودبعي اوناک اغنإ :لاقف سيلبإ مهيلإ بد نورحلآ ءاجو اوتام املف

 درهيلا تّلاقو ل :ميايا يدق كرا ىف نيفرحتلا نم قير عقو كللك

 لوق نوئهاضي مههاوفأب مهلوف كلذ هللا نبا حيسمْلا ىَراَصللا تاق هللا نبا ريزع

 ۳١[. :ةبرتلا] ( نوكفؤي ىا هلا مهتا ليف نم اورقك نيدل

 .دمحأ هاور (۲) . ىراخبہلا هاور (۱)

 .حون ةروس یف ریثک نہا ریسفت (۳)

1۳ 



 ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اولختا ظ :مهنابهرو مهرابحآ سيدقت ىف اوعقو كلذك
 وو هو ت ر ل لالو I cerr o ل

 هناحبس ره الإ هلال ادحاو اهل اودبعيل الإ اورمأ امو مرم نبا حيسمْلاَو هلا نود نم

 :۳١[. ةبوتلا] ( نوكر شي امع

 - هللا قلخ نم قلخ مهو - نجلاو ةكثالملا ميظعت ببسب كرشلا ىف مهضعب عقوو
 : مهلع هللا لوقيف ء«رابتعالا اله ىلع مهوسدقو ‹هتالبو هللا ءانبأ مهن اومعزف

 ىّلاعتو هناحبس رملع ٍريغب تادبو نيب هل اوقرخو مهقلخو نجلا ءاكرش هلل اولعجو ل
 ٠ ٠١[. :ماعنألا] ( نوفصي امع

 نحس 5 نورضحمل مهلا نجلا تملع دقو بسن ةلجلا نيبو هنيب اولعجو
 ۰۱٥۸ ۱١۹[. :تافاصلا] 4 نوفصي مَع هللا

 مهتداهش بتكتس مهقلخ اودهشأ اثانإ نمحرلا دابع مه نيدلا ةكئالَملا اولعجو إف
 ألإ مه نإمْلع نم كلب مهل ام مهاندبع ام نمحرلا ءاش وأ اولاقو 6® ةولأسيو

 ۱٩ ۲١[. :فرخزلا]  نوصرخي

 ىلإ ةيوامسلا مارجألا ضعب ميظعت ببسب كرشلا ىف رشبلا نم رخآ قيرف عقوو
 ليلا هتايآ نمو ل :ىلاعت هللا لوقيف «موجنلاو رمقلاو سمشلا اوديعف «سيدقتلا دح
 ر Ji 0 ¢ Ao r وي روا

 نإ نهَقَلح يذلا هلل اودجساو رمقلل الو سمشلل اودجست ال رمقلاو سمشلاو راهنلاو

 .[۳۷: تلصف] 4 نودبعت هایإ مسلک

 وه هئأو ظل :ءامسلا ىف هناعمل ةدشل ىرعشلا مجن اودبع نيذلا مهضعبل لاقو

 ىح یفألاو ركذلا نیجوزلا قل هئأو ی ایحأو تاما وه هاو ت ٰیکباو كحضأ
 هئأو ىه ىفأو ىنغأ وه هئأو ي ىرخألا ةاشدلا هيلع نأو © نمت اذإ ةفطن نم د 7 د r “a 0 er 7 َ ي

j cedم  

 ٤۳ ٤۹[. : مجنلا] ¢ ىرعشلا بر وه

 رأ ‹«صاخشألا ميظعت باب نم كرشلا ىف اهلك ةلاضلا قرفلا هله تلحخد اذکهو

 نع كلذب اولضو «هللا نود نم وأ هللا عم مهودبع دقف هللا قاخ نم ىه ءايشآ

 .كيرش ريغب هدبعت هدحو هلل هجتت ىتلا ةيوسلا ةرطفلا
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 سوسحملا ريغ نع ةلفغلاو سوسحيملاب نالا ىلإ ليلا ۲
 ىلإ عزنت امهادحإ :ناتلماكتم ناتیرطف ناتعزن هللا هرطف امك  ناسنأإللا ىف

 هدوجو كردت نآ ساوحلل نکو سجا ةرثاد ىف عقي ام یآ ‹سوسحملاب نامإلا

 ‹«بيغلاب نايإللا ىلإ عزت ىرحخألاو «سمللا وأ قوذلا وأ مشلا وآ عمسلا وآ رظنلاب

 .رشابم قيرطب هدوجو كردت نأ ساوحلل نكي الو سحلا ةرئاد ىف عقي ال اب یآ

 دقف «ىرحألا تاقولخلا ضعب عم ىلوألا ةعزنلا ىف كرتشي ناسنإللا ناك ااو

 نمم ریثک نع اهب هلضفو ءاهب همرکو - بیغلاب نالا یهو - ةيناثلا ةعزنلاب هللا هصح

 ةمظعو هقفأ عاستاو ناسنألا ةعفر لماوع نم ةينابرلا ةبهوملا هذه ثناکو .قلخ

 ىف ربدتلاو ريكفتلا قافآ ىلإ ةبيرقلا تاسوسحملا ءارو همامآ لاجلملا حاسفناو «هحور

 اهتياعر ىلع موادي مل اذإ ءانلق امك ضرملل ةضرمع ناسنإللا ةرطف نکلو

 ذئدنعو ءتاحلاصلا لامعألاب هيلإ برقتو هلل ركذ نم «اهل حلاصلا ءاذغلا ميدقتو

 اوناك ام مهبولف ىلع نار لب ] : :تاملظ نم اهيلع نيري ام بولقلا ىلع نپرپ

 ٤] : نیففطملا]  نوبسكي

 رصحتو ‹سوسحملا ريغ نع لفغت نأ ناسنإللا ةرطف بيصت ىتلا ضارمالا سو

 اًماع ىلغتست ىتح ةلفغلا اهب دتمت مث «هدحو سوسحلملا ةرثاد یف دیور ادیور اهمامتها

 سحلا ءارو ام ركنتف كلذ نم رثكأ اًنايحآ ةلفغلا اهب دت لب ««ءارو امع سحلا ملاعب
 . 'دوجوم ريغ هنآ معزتو الماک اراکنإ

 سملتي هنكلو ءهللا دوجو كرشملا ركلي ال ةلفخلا هذه نم ىلوألا لحارملا ىفو

 عفن نم ةيهولالا صئاصخ ضعب هلايحخ ىف اهيلع ىفضي ةبيرق ةسوسحسم ةروص

 وآ ناک ایین) سانلا نم االف نآ معز هنآ الإ «قلخلا یف دحا هکراشی ال هنآو «قلاخلا

 نأ عيطتسي مانصألا نم اًمنص وأ ‹« نجلا وأ «ةكثالملا وأ (ني اصلا هللا ءايلوأ نم الو

 ربخيو بيغلا ملعي وأ «ءاشي نمل قررلا طسبي وأ «ءاعدلل بيجتسي وأ « عفلي وأ رضي
 دقف .مهتيلهاج ىف برعلا ناك ةروصلا هله لثم ىفو . هئع یقلثی نآ عیطتسی نم هب

 ىف ةيرشبلا نم ريبك ابناج لمش ىللا داحلإلا باوبأ عسوأ وه ريالا ضرما اله نأ دعب اميف ىرئس (1)

 .رضاحلا رصعلا
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 قلخ نم مهتلاس نو ل : قلاخلا وه هنآو دوجوم هللا نأ نوفرعی مهنآ نآرقلا یف درو

 .[۲۰ :نامقل ۳۸ :رمزلا] هللا نويل ضرألاو تاّوَمسلا

 .[۸۷ :فرحزلا] ¢ وكوب ىف هللا نويل مهقلخ نم مهتلأس سلو ل

 - مهمعر ىف - اهنودبعي ىتلا مانصالاو ةكئالملاو نجلا هب نوكرشي اوناك كلذ عمو

 !ىفلر هللا ىلإ مهبرقتل
 :ىذلا هللا نع كرشملا لفغيف . كلذ نم دعبآ ىلإ دتمت دق انلف امك ةلفخلا نكلو

 .[١١٠:ماعنالا]  ريبخلا فيطألا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردث ال ل
 كلتل معزي ناب كرشملا ىفتكي ال انهف .هللا وه سوسحملا ءىشلا نأ روصتيو

 ىفو .اهيلع ةيهولالا صئاصخ لك ىفضي لب «ةيهولالا صئاصخ ضعب تاسوسحلا
 وهو - «عر» نأ نومعزي اوناك ذإ ةنعارفلا نمز ىف نويرصملا ناك ةروصلا هذه لثم

 سانلا ثعبي ىذلا وهو «تيمملا ىيحلملا وهو قرارلا وهو قلاخلا وه - سمشلا صرق
 ءايحإلاو عفنلاو رضلاو قلخلا نوبسني سوجملا ناك امك !مهبساحيو ةمايقلا موي

 ةيلهاجلاو ةيئامورلا ةيلهاج لا تناك كلذك ىوتسملا اذه لثم ىفو !رانلل ةتامإلاو

 . ةينيصلا ةيلهاحجلاو ةيدنهلا ةيلهاج لاو ةيقيرغإلا

 نم اًتالف نأ معزيف ءرخآ اًنول كرشلا كلذ ىلإ فيضي ناك تايلهاجلا هذه ضعبو

 تناك امك ءاھلک وأ ةيهولأالا صئاصحخ ضعب هيلع ىفضيو «هللا نبا وه رشبلا

 نع سلجي هنآو “)عر هلأإلا نبا) هللا نبا وه نوعرفلا نآ معزت ةيلوعرفلا ةيلهاجلا

 مهنأو «هلإلا سأر نم اوقلخ امهاربلا نأ معزت ةيدنهلا ةيلهاح لاو .ةمايقلا موي هيمي
 مهنأل نوسجن نوذوباملا امنيب) مهلامعأ ىلع نوبساحي الو نوسدقم كلذ لجأ نم

 ةينارصنلا فلتخيت الو .(!!نورقتحمو نونيهم مهف كلذلو هلإلا مدق نم نوقولخم

 هنإ ةرم تلاقو .هللا نبا وه ميرم نبا حيسملا نأ تمعر ذإ «كلذ نع اريك ةفرحما

 ىلإو .ادحاو اهلإ مهعومجم ىف نوتوكي ةثالث نم دحاو هنإ تلاق ةرمو «هللا وه
 ( مرم نبا حيسملا وه هللا إ اولاق نيدلا ّرَفَك دقَلطو :ىلاعت هللا لوقي كلذ

 Y[. :ةدئاgا]

 « دسحاو هل الإ هَل م امو ةّئالت ثلا هللا هإ اوُلاق نيدلا رَقَك قل
 Y[. ۳: ةدئا(لا]
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 نمؤئ نل : ىسومل اولاق نيح كلذ نم عشبأ ةجرد ىلإ ليئارسإ وئب لصو دقو
 :oo]. ريا (ةرهج هلا رت نح هل

 ي راک و یت اوا رسا سا ی اوامر :موقلا ءالؤه لم هدبعن
 4 نولهجت موق مكلإ لاق ةهلآ مهل امك الإ ال لعجا ىّسوم اي اولاَف مهل ماتصأ

 .[۱۳۸: فارعالا]

 مهل جرخأف 9 يرماّسلا یقلا كلدكف :اهلإ موذختاو لجعلا اودبع نيحو
 AA «AY] هع ( یوم إو مکه اذه اوقف راوخ هل دس ًالجع

 )نيد رمآ مهملعی مهینارهظ نیب مهیبنو اذه لک

 ‹ءةتبلأ هللا دوجو راكنإ ىلإ ىدؤت ىتلا ىهف ةلفغلا هذه نم ىرصقلا ةجردلا امأ

 .داحلاإلا نع ثدحتن نيح اهلع ثدحبتنسو

 :تاوهشلاو ىوهلا ۳

 ىوهلا ةہاغ كرشلا ىف اهعقوتو كلذك ةرطفلا بيصت ىتلا ضارمألا نم

 نأ رشبلا للا را ةيهلإ ماکحا الاد لمشي لرم هللا | نيد نأ كلذ .تاوهشلار

 :Yo]. ديا طاب رمال مرز ناما بانک ی

 ىف دهتجتو ءاضرلاب اهيلع هللا هضرف ام لّبضتت اهنإف ةميقتسم ةرطفلا نوكت نيحو
 تاوهشلا بحو ىوهلا اهيلع بلغي نيح نكلو .هاضر یف اًعمطو هلل اد بعت هلیفنت

 لیق اذإو :هللا لوفي كلذ ىفو .اهتاوهش عبتت نأ بحتو هللا لزنآ اج قيضت اهنإف

 ]1: نامقل] ( انءابآ هيلع اندجو ام عيت لب اراق هللا لّرنأ ام اوعيلا مهأ

 .]04: میرم ( تاوهشلا ارعبناو ةالصلا اوعاضأ فل مهدعب نم فلَحَق

 ريغب هاوه عبا نمم هب لأ نمو مععآوفآ نوعی لآل كت اویل ناو

 :صصقلا] ( نيملاغلا موقلا يدب ال هللا نإ هللا نم ىذه

 كرت هنأ عم «عينشلا لعفلا اله اولعفف ةلرنملا ةعيرشلا هبر نم ىقلتيل ةليل نيعبرأ مهکرت دق یسوم ناک (۱)

 . مهنع هبايغ ةدم هموق ىف هفلخیل نرراه هاحآ
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 ٤١[. :ناقرفلا] ( هاوه ههلإ دحام تيأرأ

 بهذلا نم ةرطقملا ريطاتقلاو نيشلاو ءاستلا نم تاوهشلا بح سالا نيز

 نسح هدبع هللاو ايندلا ةايحْلا عام كلذ ثرحلاو ماعنألاو موسما ٍلّيَحْاو ةضفلاو
 11٤4 :نارمع لآ]  بآملا

 زهللا مهفصي امك ةرحخآلا ىلع ايندلا ةايحلا نوبحثسي تاوهشلا هذه لجأ نمو

 نيرفاكلا مولا يدهي ال هلا أو ةرخآلا ىلع ايندا ةايحلا اوبا مهاب كلذ
 ( نولفاعلا مه كنلوأو مهراصبأو مهعمسو مهبوأف ىلع هللا عَ نيدلا كملوأ »

 ١۱١۸[. ء۷١٠۱ :لحنلا]

 ور ولا لبس ی وردی ال یل نا سلا وجت ی

 دنع نم لزاما ىحولاب اوفرتعي نأ نوضفريو ایا یدهلا نوضفري رب ءالوهو
 نأ مهيلع ناكل اوفرتعا ول مهنأل «قحلا هنأ مهسفنأ ةليحد ىف اونقيتسا ولو «هللا

 ىف لفلتو مهبلغت مهتاوهش نأل «هللا لزنأ اب مارتلالا نوهركي مهو ءاومزتلي

 ‹«لطابلاب هيف نولداجيو ءقحلا وه هللا دنع نم ءاج ام نأ نوركنپ كلذل .مهسح

 مه مهنآ نومعزي مث ءهللا ررق ام ريغ لامعأللو ةايحلل نیزاومو دعاوق نوعصضيو

 لزنأ ام مّبتي نأ قحأ نيراومو دعاوقو مظن نم هنوعبتي ام نأو «قحلا ىلع نيذلا
 .'عابتالا كرش - كرشلا ىف كلذب نوعقيف «هللا

 اًركذ نآرقلا ىف هللا اهركذ ىلا ةيبرعلا ةيلهاحجلا تناك «ةروصلا هله ىلعو

 دج كلذك ةروصلا هذه ىلعو .ةصاخ ةيكملا روسلا ىف تايآلا نم ريثك ىف ًالصفم
 ىح ولاب فارتعالا ثضفرو «اهينذأ ىلإ تارهشلا ىف تقرغ ىتلا ةرصاعملا ةيلهاحلا

 .هللا لزنأ ام مرتلت نأ ديرت الو اهءاوهأ عبتت نأ ديرت اهنأل ؛ىنابرلا

 :هللا ةدابع نع ربكلا - ٤

 ةيوسلا اهتروص نع اهب فرحدتف ةرطفلا بيصت ىتلا ضارمألا نم كلذك ربكلا
 .كرشلا ىف اهعقوتو

 .كرشلا عاونأ نع ةيلاتلا تاحفصلا ىف ملكتنس )١(
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 .هللا ةدابع ىلع رابكتسالاب ىهتنتو سانلا ىلع رابكتسالاب ادبت تاجرد ربكلاو

 لوسرلا لوقي كلذل ؛ةميقتسم ةيوس سفن نع ردصي ال لوذرم تيقم قلحخ اهلكو
 . ربك نم ةرذ لاقثم هبلق ىف ناك نم ةنجلا لخدي :

 نم ءايندلا ةايحلا عاتم نم ءىش ىلع اواصح نم سوفت ىف ربكلا نوکي ام ابلاغو
 سفن ىأ ىلإ برست نأ نکیو «مهیلع اًققو سیل هنکلو .ناطلس وآ هاج وأ لام

 رقحأ نم ناك ولو «ةمظعلا نونج» نورصاعملا هيمسي امب اهبحاص باصيف ةضيرم
 !ساللا

 يف ماج ام .ولرشلار رفکلا بایسآ نیم ریکلا نآ می ا ویو یف هللا اتل نیبیو

 هيا هلا داق ميهار لاق تبن ییا ا لاق تيسير یب يذلا ی ھا

 موقلا يدهي ال ُهَللاو رَقَك يذلا تهبف برْغَمْلا نم م اهب تاق قرشمْلا نم سمشلاب

 .[۸٠۲:ةرقبلا] (نيملالا

 كلم يل سيلأ موق اي لاق همْوَق يف نوعرف دانو ] : :كوعرف ةصق ىف ماج امکو

 :٠٠[. فرحزلا] ( تورصبت الأ يتحت نم يرجت ت راهنألا هلهو رصم

 ىلإ كيدهأو ىه يكرت نأ ى كل له لف م» يعط هل وعرف ىلإ بهذا
 مه عسي ربدآ مث ت ٰیصعر بذکف م یرْبكْلا هالا راف © یشخنف كبر

 ( ىلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هدخأق د ىَلَعألا مكبر انآ لاقف م9 ىدا ّرَصَحَف
 ١۷ ۲١[. :تاعرانلا]

 E ةريخملا نب ديلولا رمآ نم ناک امکو

 ن عمْطي مث ادیهمت هل تدهمو 09 ادوهش نینبو ۵ ادودممالاَم هَل تعج

 لعقف O۵ ردو رکف هنا 9 ادومص هقهراس ج ادیع تایل ناک هل لک ہو دیر

 ربدآ مئ ص رسو سبع م رقت م مردف فک قم ھ رف فک

 هيلصأس مد ٍرشَبلا لوق الإ اذه نإ رو رحس الإ اذ نإ لاقق ت بکتساو

 ۱١-۲٠[. :رثدملا] ( رقس

 . ملسم هاور (۱)
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 يف نولداجي نيذلا نإ : ةيدرف ةرهاظ تسيلو ةلماش ةدعاق اهنآ هللا انل نیب مث

 وه هن هللا ذعتساف هيغلابب مه ام ربك الإ مهرودص يف نإ مهان ناص رغب هللا تایآ

 ٦] :رفاغ] 4 ريصبلا عيمسلا

 اًفقو سیل وهف ‹«ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف نوكي ام حضرأ هللا ةدابع نع ربكلا اذهو

 راص ىتح برغلا مسج ىف ضرملا ىرس امنإ «ناطلسلا وأ هاجلا وأ لاملا باحصأ ىلع

 !هللا ةدابع نع ربكتسي اًناش سانلا هفتأ

 اب اومكحي نآ اوضفريف مهسفنأل سانلا اودبعتسي نأ نوديرب نيذلا ةاغطلا دوجو - ٥
 :هللا لزنأ

 نوديري رشبلا نم ةاغط دوجو اهلك تايلهاجلا خيرات ىف كرشلا باپسآ مهآ نمو

 لزنأ امل عايصنالا اوضفريف ۰ مهتاوهش ءاضق یف مهورخسیو «ساللا اودبعتسپ نآ

 دنع نم اومرحیو اولحیف ءهللا اهعرشي مل تاعيرشت مهسفلأ دنع نم اوعضيو ء هللا

 ىف نوكلمب اجب سانلا ىلع ةفيزملا مهتاعیرشت اوضرفيو ‹ مهئاوهأل اعابتا ‹مهسفنأ

 .ناطلس نم مهيدي

 قح اهنوط عي نیح هللا نود نم اًبابرآ مهسفنا نوبصني عقاولا ىف ف ةاغطلا ءالؤه

 قىلالا وه هنإ ثيح قحلا اذه پبحاص وه هدحو هللا نل ؛هللا نود نم عيرشتلا

 .[٤٠:فارعألا] (رمألاو قلخْلا هل الأ ط :ریبخلا میلعلا وه هنو هناحبس

 ۲٠١[. :ةرقبلا] ¢ نرملعت ال متنأو ملعب هللاو ل

 ءىش لکب ماتلا هملعبو ‹قلخلا لکل هتیبوبرو هتیهولآ قحب یلاعتو هناحبس هللاف
 اذه ‹ حبق الهو نسح اله «لالح الهو مارح اذه :لوقي نأ هل قحي ىذلا وه

 . حابم ريغ اذهو حابم
 دقفف ةحابإلاو علماو «ميرحشلاو ليلحشلا ی هسفال یعداف ناسنإ یآ ءاج اذإف

 دقف كلذ ىف هعبت نمو .هللا نود نم اهلإ هسفن لعج لب «هلل اكيرش هسفن لعج

 !هللا نود نم هب كرشآ وأ ءهللا عم ةدابعلا ىف هكرشآ

 بیذکتل يدصتي نم لوآ مه اللا نآرقلا ىف هللا مهامس نيذلا «ةاغطلا ءالؤهو

 موف لاق بوف یل اجو لسرا ها :ةيرشبلا ةيادهل هللا مهلسري نيذلا لسرلا

 ماما لاف 9 ويضع وَ باذع مكيلع فاخأ ي هربغ هل نم مک ام هللا اودبعا
 :٥۹ ٠١[. فارعألا] (نيبم لالض يف كارل اإ هموق
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 یھ ذر الق ہریغ ہل | نم مل ام هللا اودبعا موق اي لاق ادو مهاخأ داع إو
 ( نيذاكلا نم كند انإو ةهاقَس يف كارل اإ | هموق نم اورقك نيدلا الملا لاف
 ١١[. ء٠٦ :فارعألا]

 مكنءاج دف هريغ لإ نم م مل ام هللا اودبعا موق ای لاق احلاص مهاحآ دومت یاو

 ءوسب هوست الو هللا ضر يف لكا اهوردق يآ مك هللا قان هذه مكبر نم ب
 ضرألا يف مكأوبو داع دعب نم ءافلخ مكلعج ذإ اوركذاو ©9 ميلأ باذع مكدخايف
 يف اوفعت الو هللا ءالآاوركذاف انويب لابجلا نوخحنتو اروصق اهلوهس نم نود

 نمآ نمل اوفعضتسا نيذلل هموق نم اورّبكتسا نيذلا املا لاق ©0 نيدسفم ضرألا

 نيذلا لاق مه نونمْم هب لسا امب نإ اولا هَر نم سرم احلاص نأ ن وملعتأ مهتم

 V1 NY] :فارعالا] 4 ورفاك هب منمآ يداب الإ اوربکتسا

 نوفتكي ال مث «هللا دنع نم ثوعبملا لوسرلا بيذكتل ألم لا ىدصتي اًمئاد اذكهو

 . دیدهتلاب هنوعبتي لب بیذکتلاب

 !ةقيقحلا ىف ابيرغ سيل ةلهو لوأل اًبيرغ انل ودبي ىذلا رمألا اذهو

 ىف ةيعرش تسيل سانلا اهب نودبعتسي ىتلا ةطلسلا نأ اًديج نوفرعي ألملا ءالؤهف

 ميغ يف نوضيو كلذ نولهاجتي مهنكلو ءهللا لرنأ ال ةفلاخم اهل ‹ةقيقحلا

 مكل ام هللا اودبعا موق اي :لوقي هللا دنع نم لوسرلا ءاج اذإف .نيربكتسم نيغاط

 ىلإ رمألا درب ىداني ةقيقحلا ىف وهف - هموقل لوسر لك هلاق ام وهو - ريع ِهَّلِإ نم
 حابملاو مارحلاو لالحلا ريرقت ىفو «سانلل عيرشتلا ىف هدحو قحلا بحاص ءهللا

 . حابملا ريغو

 نيذلا سانلل داصرملاب نوفقي مهنكل «مهسفنآ لسرلا ديدهتب نوفتكي ال مهنإ مث
 . .هللا ىلإ رئاجلا مهناطلس نم اورفي نأ نم اًقوح «مهناطلسب مهنودبعتسي
 مهل مهئالو یف اورمتسي نأ مهنم نوبلطیو «لسرلا نوددهي امك مهنوددهيف

 ءاضقلاب مهنوددهيو كرشلاب مهنورماي یآ !هلل صلاخلا ءالولا ميدقت نم مهنوعليو

 نم مهل نوعضخي نيذلا نيفعضتسملا دوجو هلباقي بناج نم ةاغطلا دوجوو

 .ًالذ وأ اًقوخ «نوعيطي نورحخآلاو كرشلاب نورمأي نولوألا .رحآلا بناجلا
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 اولو ارقك هللا تمعن اوّل نيدلا ىلإ رت ملأ :نيلوألا نع ىلاعت هللا لوقي
 رم ارا دا هل وجو هه رر یو مترات منهج ترور ھر
 ٠] ۸ : ميهاربإ] رانا ىلإ مكريصم نف اوعتمت لف هليبس

 نيب يدلاب الو نآرقلا اهب نموت نل اورقک نيذلا لاقو :نيرحآلا نع لوقيو

 لوقي لوقلا صعب ىلإ مهضعب عجب مهر دبع نوفوفوم نوملاطلا ذإ ىر و هيدي
 وسا ل ف یر ر رکنا ینا ریال

 © نيمرجم مسك لب مك ءاج ذإ دعب دلا نع مکانددص نحنا اوقعضتسا نیل
 هلاب رك نأ نورمان ذإ راهتلاو للا رم ل اوربکسا نذل اوفعنصتسا نیدلا لاو

 نيا قانعأ يف لالغألا انلعجو باذَعلا اوأر امل مادا اورَسأو ادادنأ هل لعجنو

 .[۳۳ ۳۱ :ابس] (تولمعی اوئاک ام الإ نورجپ لھ اورفک
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 ؛كرشلا عاوذأ

 نيذلا سانلا ضعبل ودبي امك مانصألل دوجسلا ىه كرشلل ةديحولا ةروصلا تسيل

 ىلإردابتيف «مانصألا نودبعي نيكرشم اوناك ةيلهاجلا ىف برعلا نآ خيراتلا ىف نوءرقي
 اوناک مهنأب برعلا فصو ىف ديحولا ببسلا ىه مانصألا ةدابع نأ مهناهذآ

 .مانصألا ةدابع ىه كرشلل ةديحولا ةروصلا نأ ىرحأ ةهج نم نونظيو «نيكرشم

 دجن ءاهتاذ ةيبرعلا ةيلهاجلا ةايح ىف رظنلا انمعنأ مث «نآرقلا ىلإ انعجر اذإ انكلو

 ًالضف «ةيبرعلا ةيلهاحلا ىف كرشلا ناولآ نم ادحاو اًنول الإ نكت مل مانصألا ةدابع نأ

 . ليوطلا اهخيرات ىف ةيرشبلا اهب ترم ىتلا ىرخألا تايلهاحلا نع
 نکلو . نایب ىلإ جاتحت ال كرشلل ةسوملم ةحصضاو ةروص مانصألا ةدابع نأ ةقيقح

 نيبارقلا ميدقتو اهل دوجسلاو مانصألا ةدابع نم ةرئاد عسوأ ةقيقحلا ىف وه كرشلا

 ةظحللا هله ىلإ ذختي لازي امو ءىتش اروص ةفلتخملا تاباهاجلا ىف لختا دقو .اهيلإ

 نوكردي الو اهيلإ نوتفتلي ال دق «برفغلاو قرشلا ىف سائلا ةايح ىف ةددعتم الاكشأ
 مانصألا ةدابع ىف مهناهذأ ىف كرشلا ةروص نورصحي نيح «كرشلا نم بورض اهنأ

 .اسسحف
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 ةدابع بناج ىلإ كرشلا نم ةددعتم ناولأ كانه تناك اهتاذ ةيبرعلا ةيلهاجلا ىفو

 هللا ىلإ مهبرقت وأ هللا دنع مهل عفشت اهنأب نظلاو «نجلاو ةكئالملا ةدابعو «مانصألا

 . یفلز

 !هللا نود نم وآ هللا عم دبعي ابر «ةليبقلا تناك دقل

 !ادشرأ ةيزغ دشرت نإو تيوغ توغ نإ ةيزغ نمالإ انأ لهو

 ؟كلذ هلوق ینعم امن

 لب .(ةيرغ» هتليبق هلوقت ام الإ ىغلا وأ دشرلل رايعم هدنع دجوي ال هنأ هالعم
 نإف . .مرحتو هل لحت ىتلا ىه ةليبقلا نأ هانعم ‹«ةقيقحلا ىف كلذ نم ًاوسأ هانعم

 الالح هرظن ىف حبصي ىغلا نال ؛ةيواغ اهنأب هملع عم ءاهعم ىوغي وهف توغ
 وه دشرلا نأ ىري هنأل ال ءاهعسم دشري وهف تدشر نإو .هتلعف دق ةليبقلا تمادام

 .ةظحللا هذه ىف لالحلا وهف هتلعف دق ةليبقلا نأل لب «حلصألا

 همارح الو هلالح ذخای ال وهف !هسح یف دوجوم هللا نآ دن ال نیتلاحلا اتلک یفو

 ‹ةليبقلا نم ذحخأي امنإ .فرصتلا ىف هيلإ عجري الو رمألا هئم ىقلتي الو .هللا نم
 فرعي ناك نإو «هيلإ ةبسنلاب ىقيقحلا برلا ىهف نذإو .اهيلإ عجريو «اهنع ىقلتيو
 !ضرألاو تاومسلا قلخو هقلخ ىذلا وه هنآو «دوجچ وم هللا نأ

 نود نم دبعي ابر نييلهاجلا ءالؤه دنع دادجألاو ءابآلا فرع ناك كلذلكو

 ءب هيلع اندجو ام عب لب اولا هللا لز ام اوبا مهل ليق اذإوط :هللا

 .[۲۱:نامقل]

 نا اتغيا نآرقلا نف ٠«مهتيلهاج ىف كلذ اولاق نيذلا مه مهدحو برعلا سيلو
 نم نيذلا ابن ا :مهدعب نم نيذلاو دومثو داعو حون موق نأش ناک اذه

 مهلسر مهتءاج هللا أل امی ال مهدت نہ نیلا رمو او ی موق کیف

 امش يف انإو هب متلسرأ اهب اًرفك اإ اولاقو مههاوفأ يف مهيديأ اودرف تانيبلاب

 مك وعدي ضرألاو تاومسلا رطاف كش هللا يفأ مهلسر تاق © بيرم هيل اتتوعدت

 نوديرت الغم رشب ًالإ مننأ نإ اولا ىم لجأ ىلإ مكرو مكيوذ نم مک رف
 ]1۰ ۹ : ميهاربإ] € انؤابآ دعي ناک امع انودصت نأ
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 ةيبرعلا ةيلهاجلا ىف ءاوس - كرشلا نم ةفلتخم اًاولأ ددعن نأ عيطتسن كلذ ىلعو

 ىه اهفصوب ناثوألا وأ مائصألل ةصلاخلا ةدابعلا بناجب ۔ تايلهاحلا نم اهريغ وآ

 داقتعاو «هلإلا وه «سمشلا صرف» (عر) نأ ةينوعرفلا ةيلهاجلا داقتعاك «هللا

 حوت موق داقتعاو «هلإلا وه العب نأ نييروشألا داقتعاو «هلإلا ىه رانلا نأ سوجلملا

 . ةهلآلا ىه ارسنو قوعيو ثوغيو اًعاوسو ادو نأ

 :كرشلا بورض نمف

 ؛ىطلزلاو برقتلا كرش ١
 ( ىفلز هللا ىلإ انوبرقبل الإ مهد بعت ام َءايلْوأ هنو نم او دخلا نيذلاو ل

 .[: رمزلا]

 هللا نأ فرعي ىذلا صخشلا هسراي - لبق نم انركذ امك - كرشلا نم عونلا الهو

 كانه نآ أطحخ روصتي كلذ عم هنكلو تيمملا ىيحملا قرارلا قلاخلا وه هنأو «دوجوم

 اذإو هللا نم ةبيرق مث نم اهنأو «ةيهولالا صئاصحخ ضعب اهل ىرخأ تانئاك
 !هللا نم ىبرقلا ىلإ ىدؤي اهيلإ برقتلاف

 هيلإ مدقت نمو «دجسو هل یلص نمو «هب حسمتو ملصلا نم برقت نمف

 .كرشأ دقف «نابرقلاب

 ٹیحب ادج فیخسو ادج جذاس كرشلا نم نوللا اذه نأ مويلا انل ودبي دقلو

 تعستاو « ةفاقثلاو ميلعتلا لئاسو هل ترست ىذلا «رصاعملا ناسنإلا هلم فكنتسي

 .ةيركفلاو ةيملعلا هتليصح

 ءايلوألاو خياشملا ةحرضأ لوح فوط ىلا ساللا نیيالم ىلإ رظناف كلذ عمو

 ىلإ مهوبرقي نأ مهم بلطت ءمالسإلا ضرأ جراخو مالسإلا ضرأ ىف نيسيدقلاو
 .ىفلر هللا

 ةالو نم مهنومظعي نيذلا ةبضغ - مهسفنأ ةليخد ىف - نوشخي نيذلا ىلإ رظناو
 مهنآ مهنومظعي نمیف نودقتعي نيذلاو هللا بضغ نوشخي الو ؛ءامظعو خویشو

 !ءاسؤر وأ ءاملع وأ اًگولم اوناک ءاوس هللا نم اعفنو مهل ارض برقأ

 هلل الأف :مهنع هللا لاق نيذلا ةيلهاحجلا داع نم رمألا اذه ىف اودعب دق مهارتآ

 ٤



 ىف هلا ىلإ توري 9 ممد ام ءال نود نم اودا نيذلاو لاخلا نيل
 .] :رمزلا]

 :هللاريغ نم ةعافشلا بلط كرش ۲

 دادتما هنأل ؛هللا ريغ نم ةعافشلا بلط كرش ىفلزلاو برقتلا كرش نم بيرقو
 . ةقيقحلا ىف هل

 ا .اًعم نيكرشلا نوسراي ةيلهاجلا ىف برعلا ناك دقو
 مهمهرتل مهنم ةعافشلا نوبلطي هتاذ تقولا ىف اوناكو «ىفلر هللا ىلإ مهبرقتل
 م ریمپ هلا نرد نس دردسر :هللا دنع ةعومسم ةملك باحصأ

 يف الو تاومسلا يف معي ال ام للا نوم لق هللا ددع انواع ءالؤه نووقيو

 4: دوب ( دوشي اع ناتو احس رأل

 ا ا ا ا را
 ٤٤[. ء۳٤ :رمزلا]

 مهنإف - ةانمو ىزعلاو تاللا ةصاخبو - هللا دنع مهل عفشتل مانصألا اودبع امكو

 كلذل اهنآو «لطابلا مهث ًءاعدا بسح هللا تاپ اهرابتعاب كلذك ةكئالملا اودع

 نومرکم دابع لب هناحبم ادو نمحرلا حنا اولاقو : :هللا دنع ةملكلا ةعومسم
 او مهل امو مهيديأ نيب ام معي 9 نولمعي هرمأب مهو لوقا هنوقبس ال ©

 ٦ A]. :ءايبنالا] ( نوقفشم هتيشخ نم مهو ىضترا نمل الإ | نوعفشي

 ملو ‹ ةيبرحلا ةيلهاجلا ءاهتنا عم تهتنا دق ةيضقلا هذه نأ كلذك انيلإ لّيْخي دقلو

 ىتوملا عيفشت ىف اهل رئاظن دجي موبلا سانلا ةايح ىف لمأتملا نكلو .دوجو اهل دعي
 .دابعلا نع اضرلا ىفو حلاصلملا ءاضق ىف هللا دنع نيحلاصلاو ءايلوألا نم

 نم كلي نم كانه نأ مهوت نم شنت امهاتلك ‹ىفلزلا ةيضقك ةعافشلا ةيضقو

 هللا نال لطاب مهو وهو .هتدارإو هللا ةئيشم ىف ريثأتلا كلي وأ هللا عم اًئيش رمألا

 اهدحو ةذفانلا ىه هتئیشمو ‹«دوجولا یف ام لك ىلع نميهملا ربدملا وهو ‹«ىنغلا وه

 .هل مهاقتآ هيلإ مهبرقآو هل ديبع اًعيمج قلخلاف .نوكلا اذه ىف
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 هناحبس اهلبقتي ةمايقلا موي هللا ىدي نيب ةعافش كانه نوكت نأ اذه ىفني الو

 نع هاضر ايناثو ‹ عفشي نأ عفاشلل هناحبس هنم نذإب الوآ اهنکلو . اهل بیجتسیو

 نم الإ نومّلكي ال افص ةكئالملاو حورلا مقي مويط :یلاعت هللا لاق ل عوفشلا

 A]. :ابلا] & اباوص لاقو نمحرلا هل نذأ

 .[۲۸ :ءایبنالا] 4 ىضترا نمل الإ نوعفشي الو : یلاعت لاقو

 ناي ن دعب نم الإ ايش مهتعاقش ينفث ال تاومسلا يف كم نم مكو ل :لاقو
 ٦ :مجنلا] € ىضريو ءاشي نمل هللا

 :؛عابتالاو ةعاطلا كرش.

 .هنع یهن امو هب رمأ امیف هتعاط هللا ةدابع ىلعمو .ةعاطلا وه ةدابعلا ىف لصألا

 لكل رہدملاو «نوكلا اذهل قلاشلا وه هنأو ‹ هتیهولأر هللا ةمظعب ىقيقحلا نالا نإف

 ةعاطلا ىه ةمرال ةجيتن ىلإ ىدؤي نالا اذه «هيف ءىش لك ىلع نميهملاو «هنوئش
 .كيرش نود ةيهولألاو ةيبوبرلاب درفتملا هلإلا اذهل

 ريل ةعاطلاب هجوتيو «هللا رمل عايصنالا صضفریو «ةياوغلا ىلع رصي ىذلا اأ

 یف نوکی نأ نک الف ‹حابپ ال امو حابی امو «لحي امو مرحي ام هنم ذحأي هللا

 دق ةقيقحلا ىف وه امنإ !كلذ ىعدا ولو «كيرش ريغب ةيهولالاب هلل اًرقم هسفن ةليحد
 نأ ىغبني ناك ىتلا ةعاطلاب ىأ «ةدابعلاب هيلإ هجتاو ةيهولألا ماقم ىف هللا ريغ عضو
 . هاوس نود هدحو هلل نوکت

 نم ابابزأ مهنابهرو مهراحآ اودخئاإ :ىراصنلاو دوهيلا نع نآرقلا ىف هللا لوقي
 ت احبس وهال ل 9 انجو ھل اودی اوربا مرم ئا حسا و
 ١ :ةبوتلا] وكر شي

 م اباپرآ نابهرلاو رابحألا داتا یلعغمو «ةدابعلا ىنعم ا لوسرلا ددحپو

 یدی ىلع ملسیل ءاج نیح متاح نب ئدع ةصق یف امساح احضار ادیدح هللا نرد

 - ریرج نباو یدمرتلاو دمحأ مامإلا یور : لبق نم ایئارصن ناکو و هللا لوسر

 لوخد اوبجوتسا ةاصعلا نم موق ىف هتعافشو ةمابقلا موي فقوملا لهأ ىف مال لوسرلا ةعافشك (۱)
 .اهنم اوج رخي نأ :رانلا اولد ةاصعلا نم موق ىف هتعافشو ءاهولحدي الأ ءرانلا
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 رف مي هللا لوسر ةوعد هتغلب ال هنآ هنع هللا یضر متاح نب یدع نع - قرط نم

 نم مث . .هموق نم ةعامجو هتخأ ترسأف ةيلهاجلا ىف رصنت دق ناكو ءماشلا ىلإ

 ىفو «مالسإلا ىف هتبغرف اهيخأ ىلإ تعجرف ءاهاطعأو هتخأ ىلع ملم هللا لوسر
 ‹ءیط هموق یف اًسیثر ناکو - ةنيدملا ىدع مدقف . يع هللا لوسر ىلع مودقلا

 هللا لوسر ىلع لحخدف .همودقب سائلا ثدحتف - مركلاب روهشملا ىئاطلا متاح هوبأو

 : ةيآلا هذه أرقي ( منيم لوسرلا ىأ) وهو «ةضف نم بيلص ىدع قنع ىفو مي
 . مهودبعی مل مهنإ : تلقف : لاق هللا نود نم ابار مهنابهرو مُهراجحأ اوذختا ف

 مهتدابع كلذف ‹ مهوعبتاف مارحلا مهل اولحأو لالحلا مهيلع اومرح مهنإ | ‹«ىلبہ» : لاق

 .؟مهايإ

 لاق كلذل «بسحف دوجسلاو عوكرلا ىه ةدابعلا نأ نظي ناک متاح نب یدعف

 هل نيب .هللا همّلع امك رمألا ةقيقح هل نيب مميش لوسرلا نكلو !مهودبعي مل مهنإ
 ‹مهل ةدابع ىه هللا لزنآ ام ريغب ميرحتلاو ليلحتلا ىف نابهرلاو رابح ألا ةعاط نأ

 هنإ ثیح هدحو هلل نوکت اغإ رومألا هذه ىف ةعاطلا نل ؛هللاٻ كارشإ ىهف مث نمو

 اهعم نكي مل نإو «هيلإ هوت نمل ةدابع هللا ريغل اهب هجوتلاف .قحب دوبعملا هلإلا وه
 واو یت هب لارا هاا ںیغل ةدامرع یھ لب ا نیپارت يبات او دوچس ااو عوکر

 ءهلل دوجسلاو عركرلاف !هريغل مدي الو هدحو هلل مدقي دوجسلاو عوكرلا لظ

 وه اعم امهعومجمو «ءاوس امهالك ليلحتلاو ميرحتلا ىف هللا دنع نم ىقلتلاو

 دعي ملو «ىل مكتدابع تمت دقف متدجسو ىل متعكر اذإ هدابعل هللا لقي ملو .ةدابعلا
 نآ هدابع هللا رمآ امنإ . .ميرحتلاو ليلحتلا ىف ىريغ اوعيطت نآ یف ساب مکیلع
 ناب مهربحآو «مارحو لالح نم مهيلإ لزنآ ام اوعبتي ناو ءاوعکریو هل اودجسپ

 وآ رمألا اذهب اوهجوت نإ مهنآو ‹تقولا تاذ ىف اعم نيرمألا ريغب متیال مهمالسإ

 يذلا هلل اودجساو رمق الو سمشلل اودجست الإ :اوكرشأ دقف هللا ريغل كاذ

 .[۳۷ :تلصف] 4 نودبعت هایإ مسك نإ نهق

 4 تورُكذت ام اللف ءايلوأ هنود نم اوعبشت الو مكبر نم مكيلإ لزنأ ام اوعبلا

 . [۳: فارعألا]

 ىف هللا لزنآ ام عابتا مدعو .هلل ةدابعلا ىفني ىلوألا ةيآلا ىف هللا ريغل دوجسلاف

 .هللا نود نم - ءاكرشلا ىآ - ءايلوألا عابتال فدارم ةيناثلا ةيآلا
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 ول اوكرشأ نيدلا لاقو :مهكرش ريربت ىف رافكلا نع ةياكح هللا لوقي كلذكو
  ءيش نم هنود نم اتمرح الو انؤابآ الو نح ءيش نم هنود نم اندَبع ام هلا ءاش

 ١١[. :لحتلا]

 ةدابعلا :تقولا تاذ ىف نيرمأب هيف نوعقاو مه ىذلا كرشلا نوددحي مهف

 ءهللا لزنآ ام ريغب ليلحتلاو ميرحشلا كلذكو دوجسلاو عركرلا ىأ رهاظلا اهاتعمب

 هللاو ءهللا ةئيشم ىلإ عجار هنأب هيقشب كرشلا اذه ریربت نولواحی ةيآلا ىف انه مهو

 ةغيقح مهوغلبيل لسرلا مهيلإ لسرأ هناب مهيلع ةجحلا ميقيو كلذ ىف مهبلكي

 الو نحن ءيش نم هنود نم اندبَع ام هللا ءاَش ول اوك رش نیدلا لاقو :مالسإلا

 ایر سرلا ىلع لهف مهل نم نیلا لعق كلذ عيش نم هنود نم تمرح الو انؤابآ
 ي توُعاطلا اوبتجاو هللا اودبعا نأ الور ةمأ لك يف العب دقلو مه نيبملا غالب
 ١١[. ء١ :لحنلا]

 .مويلا ضرألا هجو معي ىذلا وه كرشلا نم نوللا اذهو

 اهزربأ نمو .كرشلاو رفكلا فولص لك توح دقف ةيمالسإلا ريغ ضرألا امأف
 نم ةفلتخملا بابرألا ذاختاو «هللا لزنأ ام ريغب ميرحتلاو ليلحتلا ىف ةعاطلا كرش
 . هللا نود

 ىضر نم لك كرشلا نم عونلا اذه ىف اهلهأ نم عقو دقف ةيمالسإلا ضرالا امأو
 عمجتلل ةيار عفر نم لکو ٠«برغلا وأ قرشلا نم ةبولجم «هللا ةعيرش ريغ ةعيرشب

 تايارلا نم اهريغ وأ ةيناملع وآ ةيلطو وأ ةيموق صم ءمالسإلا ةيار ريغ داهجلل وأ

 .هللا اهب نذآي مل ىتلا

 نرد نم اهنودبعیو - ةسوسحم ريغ تناك نإو ۔ اہابرآ نومیقی ءالوھو ءالرھو
 .هللا

 هيف مکحت ال نطو ةمافإل ةعيرذ كلذ لختيو ةينطولا وأ ةيموقلاب ىداني یذلاف
 یف ءاوس «هللا نود نم هدېعی ابر ةينطولا وأ ةيموفلا لختي عقاولا ىف وه « هللا ةعيرش
 لت تاعیرشت اهمساب ردصي لوألا نال ؛اهب ىضري نمو ةيارلا هذه ميقي نم كلذ

 ىلإ ةعاطلاو ىقلتلاب هجوتي الو اهعيطيو اهنم ىقلتي رحآلاو «هللا لزنآ ام ريخب مرحتو
 .هللا
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 ءىداملا جاتنإلاب رضي مايصلا نال ناضمر یف لامعلا راطفإ بوجوب ىداني ىذلاو
 . هللا رمأ اًملاخم هعيطي هنأل ءهللا نود نم ابر ةقيقحلا ىف ىداملا جاتنإلا ذختي

 'یقرلاو مدقتلا مسا لاجرلل ةطلاخم ةجربتم ةرفاس ةأرملا جورخب یدانپ یدذلاو

 «هللا نود e ةدوبعم ابابرآ ةقيقحلا ىف ررحتلاو ىقرلاو مدقتلا ڈذختي ء«ررحتلا مسابو

 . .هللا نود نم اهعيطيو ءهللا مرح ام اهمساب لحي هنأل

 قالخألا نوصت ىتلا ةيمالسإلا لثملا ليدبت وآ هللا ةعيرش لاطبإ ىلإ وعدي ىذلاو
 هديلاقتو برغلا ذختي «نيفلختم ريغ نيرضحتم برخلا رظن ىف ودبن ىكل ضارعألاو
 هديلاقتو برغلا نال ؛ملسم هنآ معزو ماصو یلص ولو ءهللا نود نم ةدوبعم ابابرآ
 !هللا رماوآ نم ةعاطلاو عابتالاب ىلوآو «هللا رماوأ نم هسح ىف لقثأ

 نأ نود مويلا سانلا ةايح معت عابتالاو ةعاطلا كرش نم ةددعتم اًروص دج اذکھو
 مليم لوسرلا ثيداحأو هللا باتك نآ عم «كرشلا نم هيف نوعقاو مه ام اونيبتي
 نوئش نم نأش لك ىف هللا نم ىقلتلا ىه ةدابعلا نأ :رمألا اذه ىف ةمساح ةحضاو
 نم هب اندبعت اہ یلاعتو هناحبس هدبعنف «دبعتلا رثاعش هللا نم ىقلتن امكو .ةايحلا
 ىلا ةعيرشلا یآ «انمارحو الال رومأ هنم یقلتن كلذك ٠ حح و ةاكزو مايصو ةالص

 امك هتعیرش ذیفنثب اندبعت هللا نال ؛ءاوس ةريبكلا ىفو ةريغصلا ىف انتايح رومأ مكحت

 كلت وآ هذه يف هجوتلا ربتعاو «ءاوس اهلکو « جاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلاب ادعت

 نم مهل اوعرش ءاكرش مهل ما :كلذ نولعفي نيذلا نع لاقو ءاكرش هللا ريغل
 .[٠۲:ىروشلا] هللا هب نذأي مل ام نیلا

 ىلإ اولاعت باكا لهأ اي لق :كرشلا اذه ىف نيعقاولا ةاصافم هللا انرمآ دقو
 برأ اضع انضعب ذخثي الو ايش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك
 .[٤٠:نارمع لآ] ( نوملسم انأب اودهشا اولوقف اولوت نإف هللا نود نم

 مويلا معي ىذلا كرشلا اذه طسو ىف اديج انقيرط نيبتن نآ انيلع ىغبني كلذل
 ذختن الأو .اًئيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ ىرحتلو دهنجل نأو «ضرألا هجو
 .هللا نود نم ةدابعلاب اهل هجوتن اناہرآ

 :ءالولاو ةبحملا كرش

 ءالو نإ .رافكلاو نيک رشملل ءالولاو ةبحملا كرش عابتالاو ةعاطلا كرش نم بیرقو
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 مكيلو اإل : :یلاعت هللا انرما امک نینمؤمللو هلوسرلو هلل نوکی نا یغبنی ملسلا

 نمو 3 نوعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيدلا اودمآ نيدو هلوسرو هلا
 ال اوما نيذلا هيأ ان عه نوبل مه هلا بز نإ اوم نيدلأو هوسا لوي
 رامُكْلأو مكلف نب بانكا ارتوأ نيد نم بم اوره مكد اودا نيدلا اودخ

 :o¥ _0o]„, :ةدئالا] ( نيمرم محك نإ هللا او ناو ءايلوأ

 نمو ضعب ءايلوأ مهضعب ءايلوأ ىراصتلاو دوها اودختت ال اونم نيذلا اباي

 .[١٠:ةدئالا] ( نيملاظلا مولا يدهي هل هللا نإ مهنم هَ مكنم مهوتي

 لاحب ىغہني الو .نيلمؤملاو هلوسرو هللا ريغل نوكت نأ ىغبني ال ةبحملا كلذكو

 سالا نمو :كرشلاو رفكلا ةرثاد ىف عقي دحأل الو ءىشل نوكت نأ لاوحألا نم

 ىر ولو هلل ابح دش اودمآ نيدلاو هللا بح مهتوبحي ادادنأ هللا نود نم دخ نم

 ¢ بادل يدش هللا ناو اعيمج هلل ةا نأ بادَمْلا نوري ذإ ارُمّلظ نيدلا
 ,[٠١٠١:ةرقبلا]

 ىلع رفكلا اوبحعسا نإ ءايلوأ مكناوخإو مك ءابآ اودختت ال اونمآ نيذلا اهب {

EOE 

 هداك نوشت ةراجتو اهومعفرتفا لاومأو مكتريشعو مكجاوزأو مكناوخإو

 يتاي ىح اوصف هايس يف داهجو هلوسرو هللا نم میل بحأ اهنوضرت نکاسمو
 Yé YY] :ةبولا]  نيقسافلا مرق يدي ال لاو هرمأب هلا

 ناک زو وسو لاح نم ذوو رش وواو اپ ومو مر وا

 امك «جحو ةاكرو مايصو ةالص نم اهدحو ةيدبعتلا رئاعشلا ىه تسيل ةدابعلا نإ

 نأ درجمب ادحوم اسلسم ناسلإلا نوكيالو .رضاحلا رصعلا ىف سائلا نم ريثك نظي
 ىدؤي مث هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :ديحوتلا ةداهشب قطني
 نوكيل ديحوتلا ةداهش ىضتقمب لمعي نأ كلذ عم بجي امنإو . .ةيدبعتلا رئاعشلا
 الإ هلإ ال نأ ةداهشل صضقن وه نيكرشملاو رافكلل ةبحملاو ءالولاب هجوتلاو . اًح ادحوم
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 هللا فصي كلذل !دبعتلا رئاعش اهعم ىدؤيو هناسلب اهقطني ناسنإلا لظ ولو هللا

 ن ا 2 :ةدئاملا روس یف وشی «ةدر اهنآٻ نیرزاکار یراصنلاو ا ةالاوم
o O 

 ]ا 7 لاا مر يد لا
osg 24o 

 مهي موب هللا يتاي فوق هنيد نع مكس تري نم اودمآ نيڏلا اهيا 3 :لوقي مث

 نوُفاَخي الو هللا لبس يف نودهاجي نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينموُمْلا ىلع ةلذأ ةنوبحيو
 o٤]. :ةدئالا] € ميلع عساو هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ ئال ةو

 لک لمشی لماش رسا هن !قَّطْنت ةملك درجم سيلو ءادج لئاه رمأ ديحوتلا نإ
 هسفت لحاد اهيفخي دق ىتلا ةيلخادلا هرعاشم ىتح لمشيو «هركف لكو ناسنإلا لمع

 .سانلل اهني الو

 هراكفآ لكو ناسنإلا لامعأ لك نوكت ىتح عقاولا ةقيقح ىف ديحوتلا متي الو
 نم اهلك ةدمتسم «هللا ىلإ اهلك ةهجوتم ءدحاو جهن ىلع ةميقتسم هرعاشم لكو
 .هللا جهنم

 هللا ريغل نيدت سسأ ىلع هروعشو هركفو ناسنإلا كولسو ةايحلا جهنم ةماقإ امأ
 !هاوفألاب قّطْنت تلظ ولو ديحوتلا ةداهشل ىعقاو ضقن هنأل ؛هللا هرفغي ال كرش وهف

 :ءایيرلا كرش ۔۵

 هتاذ ىف لمعلا نوکی دقف .هللا ريغل لمعلاب هجوتلا وه ءايرلا كرشب دوصقملاو

 ةروصلا ىلع اهدوعقو اهمايقو ‹«ةطوبضم اهتاعکر گلم ةالصلاك ‹ هتروص یف امیلس
4 

 ءهلل ةضيرفلا ىدؤي ىكل اهيلصي ال اهبحاص نكلو « مشبع هللا لوسر اهنيب ىتلا
 ل انهف . .نيلاصلا نم هنإ هنع اولوقيو سانلا هحدميل اهيلصي اإ .هيلإ اهب برقتيو
 .هللا ريغل هب هجوتلا ىف امنإ «لمعلا ةروص ىف بيعلا نوكي

 حادتما ةيخب لامعالا نم لمع یأہ ماق وأ «سانلا ءائر هلام قفنآ اذ فكلذكو

 . هيلع مهئانو هل سانلا

 ءركذلل لتاقي لجرلاو «ةيمح لتاقي لجرلا :هلاسف ميم لوسرلا ىلإ لجر ءاج
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 مل لوسرلا لاقف ؟هللا ليبس ىف كلذ ىأف «هموق نم هناکم یریل لتاقي لجرلاو هلا
 . هللا ليبس ىف وهف ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل لتاق نم»

 لوسرلا لوقي «كلذك اكرش نوكيف «سانلا نم حيدملا لين ىلإ ىعسلاو «ةعمسلا

 ىعم هيف كرشأ المع لمع نم كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ :ىلاعت هللا لاق» : يم

 . "(هک ر شو هتکرت یریغ
 نوكي هنإف .كرشلا نم نوللا اذه ىف عقن ال ىكل انسفنأل هبنتن نأ ىغبني انه نمو

 . (لمنلا بیبد نم یفخأ) اًتایحآ

# #3 

 ةيوسلا ةرطفلا قيرط نع نوفرحني نيح رشبلا اهيف عقي كرشلا نم ناولآ اهلك كلت

 .ديحوتلا ةقيقح ةيفاجم اهلك ىهو ,هللا اهرطف امك

 ناسنإلا اهب رقيو ‹ضرألاو تاوامسلا اهب رقت ىتلا ديحوتلا ةقيقح ةقيقح نآ كلذ

 نوكلا اذه ىف ةيرهوجحلا ةقيقحلا ىه امنإ ءاًيثزج ًارمآ الو اًنرهظم اًتيش تسيل ‹نمؤملا

 هرعاشمو «هراكفأو هتاروصت قلطنت اهنم «نمؤملا ناسنوال ىريكلا ةزيكرلا یهو «هلك

 . هتایح یف ءىش لکو «هکولسو

 یف هجوتی مث «هتایح بناوج نم بناج یف ادحوم ناسنإلا نوکی نأ یتاتی الو

 هللاو «نيهلإ لختا دق نوكير كلذب هنإف ؛هللا ريخل ىرخالا هتاسيح بناوج

 ( نوبهراف ياف دحاو لإ وه امنإ يلا نيه اودخشت ال هللا لاقو :لوقي

 :٠١١[. لحنلا]

 ديحوتلا ماسقأب ناال ةيقيقحلا ةليصحلا ىه ةيآلا ىف ةروكلملا ةبهرلا هذهو

 كيرش لك نع هللا هيزنتو .تافصلاو ءامسألاو ةيهولألاو ةيبوبرلا ديحوت : ةثالثلا

 ءاوس «هلک لمعلاب هدحو هلل هجوتلا وه اهادؤمو . ليوأتلاو هيبشتلا نع هتافص هیزنتو

 ر ءاقافنإ وأ ابسك وأ ‹قررلا ءارو ضرألا یف اًیعس وأ ءاکسنو ةالص لمعلا ناک

 نإ لقط :خلإ . . اًداقتعا وأ اًبرح وأ املس وأ اًعامتجا وأ اداصتقا وأ ةسایس وأ اًملع

 . ملسم هاور 0(

 . هيلع قفتم (۲)
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 ق كيرشال ههه يملا بز هلل ينام و يارو يكسو يلم
 ۱٦۳[. ء۱۲: ماعنالا]

 ربکا اکرش نوکی نآ نع هلاوحآ عیمج یف جرخی ال وهو ‹كرشلا عاونأ تناك ايو

 وه اًيفخ اکرش وآ «هبحاص ىذلا لمعلا لطبي رغصأ اكرش وأ «ةيلكلاب مالسإلا ىفني

 مكح ىف ركنتسم حيبق هنآ امك ءهللا مكح ىف لطاب رم هنإف «رئاہکلا ربکأ نم
 ةيأ ىف هللاب كرشلا لبقتي نأ نكمي ال ريكفتلا ميقتسم لقعلا ميلس ناسنإ ايف .لقعلا

 : یلاعت هلوقب عضاوملا نم ريثك ىف نيكرشم اب هللا ددني كلذلو .هروص نم ةروص

 لصيو «ديحوتلا ةقيقح ىلإ ناسنإلا لصوتي نأ لقعلا ىضتقم نال ( نولقعت الفأ
 ءىش هيف له ءىرشبلا سحلا مامآ اًحوتفم نوكلا وه اذهف .نيقيلا ةجرد ىلإ اهب
 نأ نکمی لهو ؟هریبدت یف وأ هقلخ یف تلحخدت دق هللا دی ريغ ادي ناب ئہنی دحاو
 ناتعنص وأ ناتفلتخم ناتداړإ هيف تناك ول قيقدلا ماظتنالا اذه نوكلا ريس مظنني
 قلخ يذلا © ريدق ءيش لك ىلع وهو كلملا هديب يذلا كرات : !؟ناتفلتخم

 عبس قلخ يذلا © روع زيرا وهو المع نسحأ مكيأ مک مكمل ةايحلاو توم
 روف نب کرن ل رم عراف توق یب نمر ام يلع رپ ات قاط تاو مس
 ١ ٤[. :كلملا] (ريسح وهو اتساخ رصبلا كيلإ بلقني نترك رصبْلا مجرا مث ©

 ةجيتن ىلإ لقعلاب ىهتنيل «ريغص وأ ريبك «هللا قلخ نم ءىش ىآ ىف رظنلا نإ
 .ديحوتلا ىه «ةدحاو

 :لاثمألا سانلل برضيو ءىتش عضاوم ىف ةقيقحلا كلت ىلإ ريشي نآرقلاو
 بَ اوملي نأ هللا نود نم توعد نيذلا نإ هل اوعمتساف لقم برض سالا اهيأي ف
 ( بولطَمْلاو بلاَطلا فّعض هنم هودقتسي أل اعيش بابذلا مهبلسي نإو هل اوعمتجا ولو
 .[۷۳ :جحلا]

 عبطتسي لهف «كلذ عمو . .اهرقحأو ءايشألا نوهأ نم سانلا رظن ىف بابدلاف
 !؟ضرألاو تاوامسلا لهآ لک عمتجا ولو ةدحاو ةبابذ قلخي نأ - هللا ريغ - دحأ

 هوذقدتسي أل اعيش بابذلا مهبلسي نإو ل زجعلا ىف كلذ نم دعبأ رمالا نإ لب

 هبلاس ءىش دادرتسا نع نوزجعي لب «بابذلا قلخ نع طقف نوزجعي ال مهف < ي هنم

 وأ ءىرت داكت ال ةمضق هنم مضقيف ماعطلا ىلع فقي بابذلا نإ . مهنم بابذلا
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 نم بلس ام هنم درتسپ نآ دحأ عبطتسی لهف . .كلذ لثم هتحنجأو هلجرأٻ قلعي

 !؟ماعطلا

 !نيموعزملا ءاكرشلاو . .ساللا زجعأ ام الأ

 نهوأ إو ايب تدخلا توبكنعلا لمك ءايلوأ هللا نوذ نم اودختا نيذلا لم

 ءيش نم هنود نم نوعي ام معي هللا نإ © نومي اوئاك ول توبكنعلا تيب تویبل
 ي ةرملاعلا الإ اهلقعب امو سانلل اهبرضت لاقنألا كتو 0 ميكحلا زيرملا وهو
 ٤١ ٤١[. :توبکنعلا]

 ةباجتسالاب ‹ةيبوبرلاو ةيهرلألا ديحوت ىلع ةمئاق هلك نوكلا ةقيقفح تناك اذإو

 0ظ : ضرألاو و او لاق امك ر مالا لم یضتشمب لمعلار ار
 ر لاه

 1 : تلصف] 4 نعئاط

 فرحني نيح هسفل ناسنإلا هيف عقوي ملظ ىأف نوكلا ةقيقح ىه هله تناك اذإ

 ؟ضرألاو تاوامسلا اهيلع موقت ىتلا ةلئاهلا ةقيقحلا هذه نع

 دروي نأ ملظ یاو «هب رقيو هلك نوكلا هل بيجشسي ىذلا قحلا راکنإ یف ملظ یآ

 ڈر :ةرلاظلا مه مهنا نيكرشلا صير ؛يلظ هاب كرشلا هللا فصي كلل
 4 ميظع ملط كرشلا نإ هللاب كرسشت ال ينب اي هطعي وهو هيبال نامل لاق
 .[۱۳:نامقل]

 اذ كنق تع نإ رضب الو كعفي ال ام هللا نود نم عدت الو  :یلاعت دہ
 .[٠١٠:سنوي] & نيملاظلا نم

 .«هللاب كرشلا رئابكلا ربكأ نم نإ» : مع لوسرلا لوقيو
%# #¥ #% 

 , ىراخېلا ءاور (۱)
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 گترشلاراثآ

 ميقتسي ىذلا وهو «ىوسلا ناسنإلا هيلع هللا رطف ام وه انيأر امك ديحوتلا ناك اذإ

 هايند ىف ةليبولا هراثآ هل ناسنإلا هيف عقي ىذلا كرشلا نإف ء«ناسنإلا ةايحو نوكلا هب

 .ةعامج مأ ًادرف هيف عقاولا ناک ءاوس «هترحآو

 ؛:ةرطملا روذ ءاططإ كرشئاراثآ لوأو ١.

 هنادوهپ هاوباسف ةرطفلا ىلع دلويو لإ دولوم نم ام : هللا لوسر لاق

 . (هناسجمي رآ هنارتمنیرا

OT 

 :wr ر چ ل اک ا ی

 ملاع ىف مهو رشبلا ىلع هللا هذخأ ىذلا قاغيملل ضقن كرشلا نإف اذه ىلعو

 لاق ءاهلجأ نم سنإلاو نجلا هللا قلحخ يتلا ةياخلا نع فارحنا هنأ امك «رذلا
 ٦] :تايراذلا]  نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تّقَلح امو طط : یلاعت

 اذإف ءهرمأ دادسو هرونو هتقارشإ ديحوشلا ةقيقح نم دمتسي ناسنإلا نإ
 هلامعأو هلاح حبصتو .ءام نآمظلا هبسحي ةعيقب بارسك هلامعأ حبصت هللاب كرشأ

 نامظلا هبسحي ةعيقب بارك مهلامعأ اورفك نيدلاو » : :ىلاعت لاق ءةملظم ةمثعم

 باسحلا عيرس هللاو هباسح هاقوف هددع هللا دجوو ايش هدجي مل هءاج اإ | تح ِءام

 تامل باحس هقوق نم چوم هقوق نس وم اشي يج رحب يف تامل وأ ©

 نب هَل امف ارون هللا لعجي مل نمو هاري دکي مَ دي جرخآ اذإ ضع قو اهضعب

 ]6 ۹ :رونلا] رو

 :ةيماسلا سضتلا عزاثم ىلع ءاضقلا هراثشآ نمو .۷

 فرصلت الو سحلا تاوهش اهقرغتست ال هاضر ىلإ ةعلطخملا هللاب ةقلعتملا سفنلاف

 ‹ةعيفرلا ميقلاو ايلعلا لثملا ىلإ اًمئاد علطتت انإ «بيرقلا ضرألا عاتم ىلإ اهتيلكب
 شحاوفلا نم ةشحاف ناك ءاوس «هلاكشأو هروص لك ىف سندلا نع عفرتلا ىلإو
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 لجأ نم ناسنإلا هفقي اًسيسخ اًققوم وأ «سانلا ىلع عقي اًملظ وأ «هللا اهمّرح ىتلا
 .ايندلا ةايحلا بلاطم نم بلطم وأ ةصيخر ةوهش

 طحنت سفنلا نإف «كرشلا اهيشخيو سفنلا ىف ديحوتلا ةقيفح زتهت نيح نكلو

 نم داهجلاو ايلعلا ميقلا ىسنتو هيلع بلاكتتف لئازلا عاتلا اهلغشي .ضرألا اهلخشتف

 لتاقتي لئازلا عاتملا اذه ىلع اًسيسح اًعارص اهداهج نوكيو .اهقيقحتو اهتماقإ لجأ
 ‹باغلا نوناقب ةموكحم ةيرشبلا ةايحلا حبصتو . .بوعشلاو لودلاو دارفلا هلجآ نم

 ادئاس هارن ىذلا رمألا وهو . .قحلا بحاصل ال ةوقلل ةبلغلاو ‹فيعضلا لكأي ىوقلا

 رح امئاکف هللاب كرشي سو .ةايخلا ىحانم نم ىحنم لك ىف ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف

 ]1: جحلا] (قيحس ناكم يف حيرلا هب يرهت وأ ريا هفطخَت ءامسلا نم

 ةيدوبعلا ىف هبحاص عوقوو سضنلا ةع ىلع ءاضقلا هراثآ نمو

 ؛ةليلذلا

 هلوسرلو ةزعلا هللو إل :دحاولا هللاب نامإلا نم ًدمتست ىتلا ىه ةيقيقحلا ةزعلا نإ

 .]۸ :نوقفانملا] (نينممللو

 ربكأ . .ربكأ هللا :ةالص لك ىف اهددري ىتلا ةملكلا كلت نم نيقي ىلع نمؤملاف
 زيزع هنأ هللاب هبلق قلعت ىذلا نمؤملا سحي مث نمو .دحأ لک نمو ءیش لک نم

 راضلا قرارلا قلاخلا هلإلا وهف «قحلا هلل ةقحلا ةيدوبعلا نم ةدمتسملا ةوقلا كلتب

 ءايشألا یشخی دوعی ال مث نمو .كيرش الب هلك رمألل كلالا تيمملا ىيحلملا عفانلا

 ىف ام لكل ىقيقحلا ربدملا وه هللا نأ ملعي هنأل :ثادحألا الو صاخشألا الو

 ؟هللا ريل لذي اذإ مالعف .هللا عم اًنيش كلي ال هلك نوكلا ىف ادحأ نأو «نوكلا

 «ةوقلا رهاظم هدپ یف تناک ولو زجاع ‹هلڅم رشبل هتزعو هتمارک نم لېي مالع

 مويقلا ىحلا وه هللا نل هللا دنع ال هلثم جاتحم «ضرألا ىف اًرابج ناک نإو فیعض
 !؟لاور ىلإ رئاص هادع ام لکو

 .هللا ريغ دحأل هتزع نم نمؤملا لذبي ال . .الك

 .اهقوذتي الو ةزعلا هله فرعي ال كرشملا نكلو

 ىذلا «ميحرلا ميركلا هلل ةيدوبع تسيل اهنأل ةليلذ ةيدوبع اهنكلو . .دبع هنا

 !هتزعب هدابع زعی
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 ةوهش وأ لالا ةوهش : هتاوهشل دبع وأ ‹هلذیف هيف مکحتی هلم رشہل . .دبع هنإ

 اًنكمو اعاتم ةلهو لوأل تدب نإو ةليلذ ةيدوبع اهلك . .ناطلسلا ةوهش وأ سجل

 . .ضرألا ىف ًاربجتو

 ميلا یتایو ءلاجرلا قانعأ هل لذت ىذلا لئارزلا عاملا اذه بهذي مث

 مهانعتم نإ تيآرفأط :رابسجلا زيزعلا مامأ ربكألا یزخلا فقوم هيف نوفقي ىذلا

 4 نوُعّنَمي اونا ام مهنع ٰینغأ ام © نودعوی اوناک ام معاج مث ® نیس

 ۲۰١۵ ۲١۷[. :ءارعشلا]

 ؛ةيرشبلا سطتلا ةدحو قيزمت هراشآ نمو

 هاضتقمب لمعت ىذلا باتكلا لزنأو ‹هتمكحب سفنلا هذه رطف یلاعتو هناحېس هللاف

 سائلا رْطَف يتلا هللا ترطف ظ :هللا اهقلخ امك ةيوسلا اهترطف ىلع نوكنف سفنلا هذه
 ( ترقي ال سالا را نكر مَا نيدلا كلذ هلل يخي ليرت ال هع
 ٠ :مورلا]

 لإ نم مك ام هللا اودبعا :كيرش الب هدحو هللا ام وم مجلل نيدلاو

 ٥۰ :دوه] (هریغ
 دمحمو ىسيعو ىسومو بیعشو حسلاصو دوهو حو اهلاق ىتلا ةملكلا یهو

 . اًعیمج ءایبنالاو میط

 نإف هذه ديحوتلا ةملك ىضتقمب ناسنإلا لمعي نيح هنآ ىلاعتو هناحبس هللا ملعيو
 ةدحاو ةهجو اهلك هجتن هجتت اهنأل ‹اهئاوتسا ىلع نوکتو (ميوقت نسحأ یف نوکت هسفن

 ىف برضيو «هللا ىلإ هكسنو هتالصب هجتي - نمؤملا - ناسنإلاف . اهتافرصت عيمج ىف
 لمعلاب هيلإ هجوتيو «نوعلاو قيفوتلا هنم بلطي هللا ىلإ هجوتيف قزرلا ىختبي ضرألا
 ىف نوكيف «هللا همرح ىذلا مارحلا بنجتيو هللا هلحأ ىذلا لالحلا هيف ىغشبيف هتاذ
 املک .فقوم لک یفو فرصت لک یف همارحو هلالح یرحتی هنال هلل ارکاذ ةظحل لک

 ‹ هيتأيف وه لالحأ :الوأ هسفن لاس سجاه هسفن ىف سجم وأ لمع وأ ةكرحب مه

 ؟هبنجنی نأ هیلعف مارح مآ

 عم لماعت وأ ‹ یرتشا وأ عاب وأ ‹ جوزتي نا یغتبا وأ «ملعتي بهذ نإ وه كلذكو
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 ىذلا لزاما هباتک مهلتسيو الو هللا ىلإ هج وتي : هتايح رومآ نم رمأ ىف ساللا
 یوحپ

 ل امس او , ب عنم امو حاب امو «مرح امو هللا لحأ ام لیصافت

 ا يناممو يايحَمَو يكسو يتالص | لق :ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هجتم
 I] :ماعنالا] هل كيرش ال ىد نيم

 الأ هللا رك ذب مهبولف نعمطتو اونمآ نيا : :رقتستو سفتلا نثمطت كلذ دنع
 .]۸ :دعرلا] بولقا نمت هللا ركذب

 عمجتت وأ ءىضتف عمجتت ىتلا ءوضلا ةمزحك ‹«تقولا تاذ ىف ةلئاه ةوق نوكتو

 . .ةدقتم ةلعش نوكتف

 ةطيشن «ةنئمطم ةيصضار «هاجتا لك ىف رمعتو ىنبت ضرألا ىف قلطنت ةلثاه ةوق

 رشني :مالسإلا خيرات هب أدب ىذلا ڈفلا ليجلا كلذ ناك امك «تقولا تاذ ىف ةتباثو

 ىف ىنابرلا لدعلا میقیو ‹خيراتلا ىف اهل ليثم ال ةعرسب ضرألا ءاجرآ ىف ةوعدلا

 ئشنيو ءاهيلع رصتنيو اهقحسيف تيغاوطلاو كرشلاو رفكلا براحيو ؛ناکم لک

 :ضرألا ةرامع ىسنست نأ نود ةرحآلل لمعتو «ةداملاو حورلا نيب عمجن ةذف ةراضح

 vY]. : صصقلا] 4 ايندلا نم كبيصن سدت الو ةرخآلا رادلا هللا كاتآ اميف غتباو إل

 ىلإ «دحأو هاجتا ىف ةيرشبلا سفللا عمجت ةليصح .ديحوتلا ةليصح ىه كلثو

 .هللا

 .اهقزميو ءاهيلع ةيرشبلا سفنلا هللا رطف ىثلا ةدحولا كلت تتشي وهف كرشلا امأ

 رحآ هلإ مساب قررلا یغتہیو یرتشیو عیبیو .هلإل - !یلص اذإ - ناسنإلا یلصی

 ىلإ وأ هلثم رشب ىلإ هجوتي دقو .ثئابخلا هل نيريو ةعورشملا ريغ تاقالعلا هل لحي
 اذكهو . .ىفلر هللا ىلإ هبرقي نأ هنم بلطي وأ ةكربلا هم بلطيف مانصألا نم منص
 اهنم لكل نوكي ام اًريثك ىتلا ةددعتملا بابرألا هذه ءاضرتسا ةلواحم ىف هسفن تشتت
 .اهضراعتو ىرحألا بلاطم فلاخت بلاطم

 هيف الجر العم هللا برض ] : هتنينامطو هنمآ دقفي نأ دعب هسفن دقفي ةياهنلا ىفو

 اغنإ متم لوسسرلا نأل هللا دنع نم ىهو هللا عرش ليصافت ىوحت ة ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا كلذكو (۱)

 . (ىّرُهْلا نع قطني امو $ هرمآو هللا یحوب اهعرشی
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 ل مُهرَقَكَأ لب هلل محلا الََم نايس له ٍلجرآ املس الجرو نوسکاشعم ءا رش
 14 :رمزلا] ¢ تومْلعي

 ءاجرأ رثكأ ىف سانلا اهسرامب ىلا ةرصاعملا ةيلهاحلا كلت كلذ ىلع لاثم حضوأو

 . ضرألا

 لئاهلا ىداملاو ىملعلا مدقتلاب مهعدختو ساللا رهبت ةيلهاحجلا هذه تناك دقلو

 یف هل لیثم ال یسفن قزمت نع - اهباحصأل ىتح  تفشكت اهنكلو .هتلصح ىذلا

 !تاردخملاو تاركسملا ىف قارغإلاو راختنالاو ىسفنلاو

 دجی الو «ینعم هتایل دجی الو «عایضلاب سحی هناب كانه بابشلا حياصت اريخأو
 !ةدينامطلاو رارقتسالا اهبسكي هاجتا ىف هسفن

 ‹«ىملعلاو ىدالا مدقتلا رهاظم نم ادب امهم «كرشلل ةريخألا ةليصحلا ىه كلتو

 ست وآ ةنينامطلا دجت نأ نكمي ال ةفلثتخللا بابرألا نيب ةقزمملا سفنلا نال

 :لمعلا طابحإ هجئاتن نمو .۵

 نب ننوتو لمص نإ تقرأ نی كق نب نیلا یر تإ يبرأ ئاو

 اًماعط اهلوانت ةجيتن تتامو اهنطب خفتنا اذإ (ةقانلا تطېح- نم ذوحأم طوبحملاو

 .هبحاص ىلع لابولاب هبالقناو لمعلا ةجيتن عايض هب داريو «اًماس

 نم نييبللا ىلإ ىحوأ امك كيلإ ىحوأ دق هللا نإ : مليم لوسرلل لوقي هللاو
 نارسخلا «نارسخلا ىلإ ةياهنلا ىف لوثيو «هدسفيو لمعلا طبحي كرشلا نأ كلبق
 .هللاب ذايعلاو رانلا لوحخدب ةرحخآلا ىف ربكألا

 ايندلا ةايحلا ىف نارسخلا كلذ راثآ ىرن نحنف «ةرخآلا رادلا ىلع رصتقي ال هنكلو
 .ةقباسلا ةرقفلا ىف انرشأ امك «ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف ةحضاو ةيداب

 نع اًجاردتسا هللا مهاطعأ ام ةرثك نم اوخفتنا دق ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف سائلا نإ
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 ةيوونو ةيرذ لبانقو خیراوصو تارئاطو تاجالثو تارايس نم ىملعلا مدقتلا قیرط

 . عاونألا لك نم تاريح و لاومآو

 لوقڀ ؛هللا ىلع رابكتسالا ىلإ ؛ةخفنلا» مهب ,تلصو ىتح كلذ لكب اوخفتنا

  ملعْلا نم مهدنع امب اوحرف تانيا مهلسر مهتءاج امو :مهلاثمآ نع هللا

 .[۸ :رفاغ]

 .مومسلملا ءاذغلاب ةطباحلا ةقانلا خافثناک خافتنا هنکلو

 ! خيراتلا ىف ليثم كلذك هل سيل ضرألا عوير نم ريثك ىلع
 ديازت ىف كلذلك ضرملا ةبسنو ‹طق لبق نم اهلصي مل ةجرد غلب بطلا مدقتو

 صقن ضرم اهرحنآو ‹«لبق نم اهب ةيرشبلل دهع ال ةديدج ضارمآ اشلتو «رمتسم

 .زدیإلاب ىمسلا ةبستكملا ةعانملا

 ‹ضرألا تانالرب ىف ىودلا هبشي ةيناسنإلا تايرحلاو ةيسايسلا تايرحلاب ىدانتلاو
 ضرألا عاقب رثكأ یف اھیف سانلا شیعی یتلا ةيدوبعلاو ءاهمالعإ لئاسوو اهفحصو

 . خيراتلا ىف ةيدوبع عشب

 ليثم ال ضرألا عاتم نم طسق ربكأ اهب اولوانتيل رشبلا اهعرتخا ىتلا عاتلا لئاسوو
 نم سانلا اهسحي ىتلا ءاقشلا ةجردو «سانلا ةايحل اهقارختساو اهعونتو اهترثك ىف اهل
 | خيراتلا لك ىف كلذك اهل ليثم ال نونجلا ىلإ ةيسفنلا تابارطضالا لوأ

 ٠١[. :رمزلا]  كّلمع نطبحيل تكرشأ نأ ل : ميظعلا هللا قدصو

 ؛راثلا ىف هبحاص دولخربكألا كرشلاراثآ نمو.

 دقق هللاب كري نمو ءاشي نمل كلذ نود ام رففيو هب كرش نأ رفغي ال هللا هلل
 9 ادیرُم اناطیش الإ نوعي نإو اان لإ هنود نم نوعی نإ 29 ادیب الالض لض
 هر یاو یار یو اور یھت توابع ی خلال لاو لا
 هللا نود نم ايو ناطيشلا دخي نمو هللا قلخح ريفي مهترمألو ماعنألا ناذآ نكتب
 (D ارور لإ ناطيَشلا مدع امو مهیتميو مدعي ©0 انیبم انارسخ رسخ دق
 YY] : :ءاسلا] € اًصيحم اهنع نودجي الو منهج مهاوأم كنلوأ
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 ؟عشبآو كلذ نم عظفأ نوكي نأ نكي ءىش یآو

 . .قاطي ال ءىش هنأال ايندلا ةايحلا ىف ناسنإلا هل ضرعتي ام عظفآ وه قيرحلا نإ

 قیرح بناچجب هرسیآو هنوهأ امف كلذ حو .باصعألا هلامتحا عيطتست ال ءیش

 .ةرحللا

 ال كلذ ممر طق یفشی ال ناک رذإ فیکف .توم نآ امإو هبحاص یفشی نآ اسا

 مهانلدب مهدولج تجضن املك ارا مهياصن فوس انتاياب اورفَك نيذلا نإ : تو
 .]0: ءاسنلا] ( باذَعلا اوفو ذيل اهريغ ادولج

 نآ عيطتسي لهف ءايندلا ةايحلا ىف ناسنإللا هلمتحي أل تاعاس وأ ةعاس باذع

 لمتشي ىذلا - دلحلا دوعي مث لماكلا قارتحالا ةجرد ىلإ لصي ىذلا باذعلا لمتحي

 .ديدج نم باذعلا هبحاص سحيل «اديدج - سحلا باصعأ ىلع

 ةجردلا هذه ىلإ - كرشلا باكتراب . هسفن ناسئإلا ضرعي نأ ةمكحلا نم لهف

 ؟باذعلا نم ةعيظفلا

 الآ مهدهج نولواحیو ‹ةليسو لكب قيرحلا نوقتي ايندلا ةايحلا ىف سانلا نإ

 .قيرحلا كلذ مهبيصي

 مث ءايندلا ىف ةرباع ةعأل نم هدهج برهي ىلا كرشملا لفغأ امف

 نإ عیطتسپ الو ادب لوزی ال یذلا قیرحلا یف هسفنب یقلیل اکر هیمدقب ضکری

 مهنوبحي ادادنأ هللا نود نم ذخشي نم سالا نمو ف : هيف لخدی نآ دعب هنم جرخی

 ةوقْلا نأ باذعلا نوري ذإ اوملظ نيذلا ىرب ولو هلل ابح دش اودمآ نیذلاو هللا بح

 رار عشا نیلا نی ارعا نی تڈ هه بادمن دید هل ا ایرج ہک

 مالا م راځی مم انو مھل تارت ھام هلا ھی الگ ام اور
 ١٠٠٠١ ١١۷[. :ةرقبلا]

¥ %# 
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 داحلا»لا

 هللا دوجو راكنإب حجبتيو ءاهبرغو اهقرش ءابروأ ىف مويلا رشتي ىذلا داحلإلا

 ‹«هربدمو نوكلا قلاح هنأو تيمملا ىيحللا قرارلا قلاخلا وه هناحبس هللا نآ یفنیو

 یف اهرٹأتو ءاهراشتنأ ةعس ثيح نم ‹لبق نم ةيرشبلا خيرات ىف اهل ليثم ال ةرهاظ

 . ىفلحخ داسفو للحت نم هتثدحأ امو ‹مهتاروصتو مهراكفأو سانلا ةايح

 «نويرهدلا دجو دقف ؛ميدقلا خيراتلا یف دالإلا نم جذاغ تدذدجو دقل ءاقح

 هللا راشأ ِنيذلا كئلوأ . هللا نم الدب رهدلل ثتوملا كوبسنيو ‹ثعبلا نورکنپ نيذلا

 ُرهَذلا ألإ انكلهي امو ايحنو تومن ايلا انايح أل | ېه ام اولاقو ۾ : مهيلإ نآرقلا ىف

 ٤] :ةيابب] ( فرب ألإ مه نإولع نم كذب ملو

 نوبکتریف ءهللا نم الدب «ةعيبطلاب» مويلا نولوقي نيدلل ىلرألا ةرذبلا مه ءالؤهو

 .لبق نم ةيدق تايلهاج اهيف تعقو ىتلا ةلاهحلا تاذ

 یف ثدح امک ءداحلإلا بناچ ىلإ عيرذلا یقلخلا للحتلا نم جدام ثٹدجوو

 لاما ةيعويش تحابأو خيراتلا ثارثف نم ةرتف سراف دالب ىف ترششن نا یتلا ةيكدزملا

 كئلوأو .نورقلا نم قبس اميف هل ليثم ال ةيقلخلا ىضوفلا نم اول تاأشنأو «ءاسنلاو

 . 'نينيلو سكرام اهمدق ىتلا ةرصاعملا ةيعويشلل ىلوألا ةرذبلا مه

 . لبق نم ةيرشبلا ةايح ىف ةلق اوناك مهلاثمأو ءالوه نكلو

 امك كرشلا وه مهثيلهاج ىف سانلا دئاقع ىف عقي ىلا ربكالا فارحنالا نآ كلذ

 اهدكلو هللا دوج وب نمؤت لظت - تلصض نإو  ةرطفلا نل ءداحلإلا سیلو افلسآ

 ردان ذوذش وهف - ًالصأ هللا دوجو راكنإ ىلعمب ۔ داحلإلا امأ .ىرحأ ةهلآ هعم كرشت

 ناسنإلا لعجي < ةريصبلا ىف ىداع ريغ سامطنا هببس «ةفرحلملا ةرطفلا ىف ىتح

 هکردت ال هلإ دوجو یفنیو «هدلحو سوسحملا هلۋيف «سحلا اع یف هلماکب شیعی

 ]۱.۳ :ماعنالا]  ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا

 .ةيرشبلا خيرات ىف اردان ارمآ  انلق امك ۔ داحلإلا ناك كلذل

 وعدي ىلا هبهذم رشنو ىداليلا سداسلا نرقلا ىف سراف ىف شاع ىذلا (كدزم» ىلإ ةيكدرملا بسنت )١(

 .ةلماكلا ةيحابإلا ىلإ
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 نم دبالو .لبق نم ةقوبسم ريغ ةروصب داحلإلا اهيف رشتنا دقف ةرصاعملا ةيرشبلا امأ

 . حبقلا ةغلابلا ةروصلا هذهب هراشتنا ىلإ تدآ ىتلا ىه ةيداع ريغ بابسأ كانه نوكت نأ

 ىف ثدح داحجلإ لك ىف ببسلا تاذ وه مويلا داحلإ ىف ىسيئرلا ببسلا نإ
 .هللا دوجو ىفثيو هدحو سوسحللا هلي ءةريصبلا ىف ىداع ريغ سامطنا :خيراتلا

 قاطن ىلع ةرهاظلا هذه راشتنا وه هعفاودو هبابسأ نع انه ثحيبن ىذلا نكلو

 سومطم رشبلا نم لئاهلا ددعلا اذه حبصي ثيحب «لبق نم دوهعم ريغ عساو
 .هللا دوجو ركنيو هدحو سوسحلملاب نمؤيف «ةيداعلا ريغ ةروصلا هذهب ةريصبلا

 تالاح ىف الإ ةروصلا هذه ىلإ لصت ال - اهفارحنا ىف ىتح - ةرطفلا تمادامو
 رشتي ىتلا - ابرو ىف سانلا ةايح ىف ةيداع ريغ ءايشأ كانه نأ دبالف «ةردان ةذاش

 ةجرد دنع اهفارحنا ىف فقت ملف «كانه سوفنلا عئابط تخسم دق - داحلإلا اهيف

 كرشلا :رفكلاو كرشلا نيب هتقيقح ىف عمجي ىذلا داحلإلا ىلإ اهترواجت امنإ .كرشلا
 .هللا دوجو راكنإب رفكلاو ءهللا ريغل ةيهولالا صئاصحخ حنمب

 ريغ ةريطخلا ةرهاظلا هذه بابسأ انل نيبت ابروأ ةايح نع ةعيرس ةحمل نم انل دبالو
 .ةيرشبلا ةايح ىف ةيداعلا

 :داجل اللا بابسأ

 :هللا دنع نم ةلّرنملا ةينارصنلا داسفإ ىف ةيبروألا ةسينكلا رود :الوأ

 ديحوتلا ةقيقح سانلل نيبي ليجلإلا هيلع لزنآو «قحلاب ىسيع انديس هللا ثعب

 حيسَملا لاقو : هللا نم رمأب مهتايح مكحت نأ ىغبني ىتلا عئارشلا ىلع مهلديو
 نجلا هيلع هللا مرح دقق هللاب كرشي نم هن ميرو ير هلا اودبعا ليئارسإ ينب اي
 .[١۷:ةدئالا] (راصنأ نم نيملاظلل امو راثلا هاوأمو

 کتش جو مكيلع مرح يذلا ضْعب مكن لحألو ةاروثلا نم يدي نيب امل اقدصمو ل
 -o]. :نارمع لآ]  نوعيطأو هللا اوقناَف مكبر نم ياب

 اذه تدسفأ دق ةديقعلا رومأ ريرقتل ةيبروألا ةسينكلا اهنأشنآ ىتلا عماجملا نكلو

 :نيتيحان نم اًعلاب اًهيوشت هتروص تهّوشو هللا دنع نم لزنملا ىنابرلا نيدلا
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 حيسملا تلعجو «دحاو نم الدٻ ةثالث هللا تلعج نأٻ ءداقثعالا ةيحان :ىلوألا

 كلذ ىف .ءايبنالاو لبسرلا ةيقبك الوسرو ارشب هنوك نم الدب اهلإ ميرم نبا

 ( مرم نبا حيسملا وه هللا نإ اراق نيا رفَك دق :یلاعتو هناحبس هللا لوقي

 YY] : ةدئالا]

 ۷٣١[. ةدئاما]  دحاو لإ الإ لإ نم امو ةئالت ثلاث هللا نإ اوا نيدلا رم دَ

 هللا ةعيرشب مكحلا اولطبأ دقف .ليجنإلا ىف هللا لزنأ ام مكحلا ةيحان :ةيناثلا

 ةايحا رومأ ةيقب امأ قالطلاو جاوزلا ىأ «؛ةيصخشلا لاوح ألا ىمسي اميف الإ ةلزملا

 هللا لوقي كلذ ىفو .هللا ةعيرش نم الدب اهمكحي ىنامورلا نوناقلا ىقب دف

 هانیتاو “6اررشلا نم هيدي نیب ام اقدصم میرم نبا یسیعب ()مھراتآ لع ايفو

 (5) نيفتملل ةظعومو ىدهو ةارولا نم هيدي دي نيب امل اقدصمو رونو ىده هيف ليجإلا

 هه ترافل لوت مب مکی مگ یر ین لا رتا یی یم ا
 ٠0 [lhlدEV c6 :a] نوقسافلا

 الماك اداسفإ هللا دنع نم لزنملا ىنارصللا نيدلا ةسينكلا تدسفا كلذبو

 كرشلا اذه ناکو !ةيحيسملا اهقانتعا لئاوأ دم كرشلا ىف ةعقاو ابرو تحبہصأو

 .ةيبروألا ةايحلا ىف داسفلا نم ديزل ةمدقم

 :ملعلا نم ةسيلكلا فقوم :اًيناث

 قېطنپ انه نمو . ةفارخلاو لهجا مالظ ىف شيعت ابروأ تناك ىطسولا روصعلا ىف

 نم ةرتفلا كلت ىف مهتايح نع نوربعي امك ؛ةملظملا ىطسولا روصعلا» فصو مهيلع

 . مهخیرات

 مساب خيراتلا ىف ةفورعملا ىه بورحلا نم ةلسلس نيملسملا نيبو مهنيب تعقو مث

 ةعيرش ىضتقمب نومكحي اوناك نيذلا .ميرم نبا ىسيمل نيقباسلا ليئارسإ ىئب ءايبنأ راثآ ىلع یآ (۱)

 .ةاروتلا
 ىأ «ميرم نبا ىسيعل ىلرألا (ةاررثلا نم هيدي نيب امل اقدصمو » نيترم ةيآلا ىف ةراشإلا هله ترركت (۲)

 ةاروتلا نم هيدي نيب ال اقدصم ءاج ليجإلا نأ ىلع ؛ليجمإلل ةيناثلاو «ةاروتلل اقدصم ءاچ یسیع نآ

 . هللا دنع نم اهلوزن قدص ادكزم ىأ
 .نورفاكلا اهانعم انه نوقسافلا ()
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 رشع ىداحلا نرقلا نم ءنامزلا نم نينرق ةبارق تقرغتسا ىتلا ءةيبيلصلا بورحلا
 .رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ ىداليلا

 ةايحلا ايازم بشك نع اوفرعو نيملسملاب نويييلصلا كتحا بورحلا كلت ىفو
 اولواحو ءاّعلاب اًرثأت اهب اورثأتف «ملعو ةراضح نم هيوحت امو ءاهلئاضفو ةيمالسإلا

 .نيملسملا دنع اهودجو ىثلا ميقلاو ئدابلا ضعب ءوض ىلع اہروآ یف مهتايح ةماقإ

 لامشلاو سلدنالا ىف نيملسملاب مهکاکتحاب ىرحخأ ةيحان نم ريثأتلا مهءاج امک

 سرادملا تناك ثيح ىمالسإلا ايلاطيإ بونجو ةيمالسإلا ةيلاقصو ىقيرفإلا
 .ضرألا ىف ناكم لك نم ملعلا بالط اهيلإ دفي ةرهدزم ةيمالسإلا تاعماجلاو

 ىقلتل ةيبرعلا نوملعتيو «نيملسملا ةذتاسأالا دي ىلع ملعلا ليل نويبروألا اهمژيو

 .ةيبروألا مهتاغل ىلإ ةيملعلا ةيمالسإلا بتكلا ةمجرتو ملعلا

 .ةملظلا ىطسولا اهروصع نم جرختو ضهنت ابروآ تأدب نيريئأتلا نيڏه نمو

 عجريو . .ابروأ ىف أشلت تأدب ىتلا ةيملعلا ةكرحلا دض تفقو ةسيلكلا نكلو ٠

 :دحاو نآ یف نیببس ىلإ كلذ

 ةناكملا كلت تناك دقف .ريهامجملا سوفن ىف اهتناكم ىلع اهفوخ :لوألا ببسلا
 :مهل لوقتو «سانلا لوقع ىف ةسينكلا اهشبت ىتلا تافارخلا نم ةعومجم ىلع ةمئاق
 اوعضخ نآ ساتلا ىلع نإو نيدلا لاجر الإ اهفرعيال اًرارسأ نيدلا ىف كانه نإ

 نم ةكربلا نوبلطي امنإو ءرارسألا كلت نع اولاسي الو «ىمعأ اعوضحخ نيدلا لاجرل

 نولیفک - نیدلا لاجر یآ ۔ مهو .هب نورمآی ام لک یف مهایإ مهتعاطب نیدلا لاجر
 رشتنا اذإ ىشخت ةسينكلا تناكو . .مهبونذ مهل رفغيل ةعاطلا هذهب هللا ىلإ مهبيرقتب

 ىف نيدلا لاجر ةناكم عيضتف اهلادمأو ةفارئلا كلت ىلع سانلا نيعأ حتفتت نأ ملعلا
 !ريهامجلا دنع سدقملا ناطلسلا كلذ ةسيلكلل دوعي الو ‹مهسوفن

 نويبروألا ناكو .نيملسملا ملع وه ةقيقحلا ىف ملعلا كلذ نأ : ىناثلا بہسلاو

 ‹نيملسملا مولع مهعم نولقني ةيمالسإلا تاعماجلاو سرادملا ىلإ نوعي نيذلا
 ئدابملاو ميقلاو مالسإلاب اًحضاو اًرثأت هتاذ ثقولا ىف اهحعم نولقنيو

 ةلوقنملا ةيملعلا ةكرحلا عم ابروأ ىف مالسإلا رشتني نآ ةسينكلا تيشخف« ةيمالسإلا
 ءاملعلا برات تماق كلذل ؛نيملسملا ءاملعلاو ةيمالسإلا تاعماجلا نع ًالصأ

 بيذعتلاو ليتقتلاب مهددهتو .ةيشحو ةبراحم نيملسملا مولعب اورثأت نيذلا نييبروألا
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 نع اهولقن ىتلا ةيملعلا راكفألا نع اوعجارتي مل اذإ توملا ىتح رانلا ىف قيرحتلاو

 لصف وه ةيبروألا ةايلا ىف رثألا غلاب ريطخ فارحنا ةيادب اذه ناكو !مالسإلا ءاملع

 رمتساو !نيدلاو نيملعتملا نيبو «ملعلاو نيدلا نيب ةوادع داجيإو «نيدلا نع ملعلا

 ملعتملا سح ىف نيدلا حبصأ ىتح ابروأ ىف روصعلا رم ىلع ديازتي فارحنالا اذه

 ميهافم داعبإ ىه هروصت ىف ؛ةيملعلا ةرظنلاا ثحبصأو «ةفارخلل الثغ ىبروألا

 ةقيقح ةيأ ىف ًالصأ هللا ىلإ ةراشإلا مدعو «ىملعلا ثحبلا لاجم نع اهلك نيدلا

 . ناسنإلا وأ ةايحلا وأ نوکلاب لصتت ملعلا یئاقح نم

 :نيدلا لاجرو ةسينكلا نايغط :اًكلاث

 ملعلل ىداعلا اهفقوم الو «لزاملا هللا نيد نم هتدسفأ اب ةسينكلا فتكت مل

 سانلا حاورأ ىلع اعشب اًنايغط كلذ ىلإ تفاضأ لب «ةيبيرجتلاو ةيرظنلا هقئاقحو

 :مهداسجأو مهلاومآو مهلوقعو

 نأ ناسنإلا كلم الف .هللا نيبو ساللا نيب ةطاسولا راكتحا مهيلع تضرفف - ١

 الإ هبونذ نم رافغتسالاو ةبوتلا هلم لبقت الو . .نهاكلا قيرط نع الإ هبرب لصتي

 حطس ىلع ناسنإلا رمعو ضرألا لكش نع ةئيعم اًراكفأ مهيلع تضرفو - ١

 راكفآ هذه نإ :مهل تلاقو «ةتباثلا ملعلا قئاقح هيلإ تلصو ام فلاخت «ضرألا
 .دحيلم رفاك وهف اهفلاخ نمو «هللا دنع نم ةلرنم اهنأل ةسدقم

 هلل ال .ةسينكلل ةصلاخ ةبه مهلام شع اومدقي نأ ىأ ءروشعلا مهيلع تضرفو - ۳
 ىف ةرطابألا هب ملحي ال خذب ىف نيدلا لاجر اهب شيعبل امنإ ‹نيکاسملل الو

 .روصعلا نم رصع

 اموي ةسينكلل ةكولمملا ضرألا ةحالف ىف اولمعي نأ ىأ «ةرخسلا مهيلع تضرفو - ٤

 .رجأ ريغب ةرخس عوبسأ لك نم ادحاو

 ال قلئلا بسلیف ؛(قلحلا ىلع اهتردقل دح الو ءىش لك قلخت ةعيبطلا نإ) :نوراد لوقي انه نم (۱)

 ةيبروألا ةيملعلا بتكلا ىف ةعيبطلا مسا دري كلذك انه نمو .هلل هبسي نأ ضفريو (ةعيبطلا» هامس
 عباطلا هدقفي ىملع ثحب یأ یف هللا مسا رګذ نآ كانه نورو .هللا ما ركاب نا یش هک تم
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 دنع اونحني نآ سانلا ىلع نيعتيف « نيدلا لاجرل لذملا عوضخلا مهيلع تضرفو  ه

 ةءولمم ضرألا تناک ولو ‹ضرالاب مههابج قصشتلت یتح مهب نهاكلا رورم

 .نيطلاو لحولاب

 ةيدحلا روصعلا ىف ابروأ ىف ريهامحجلا تماق نيح هنأ هلك كلذ ىلإ فيضأو

 تفقو ‹«عاطقإلا لاجر نم اهيلع عقاولا ملظلا عفر بلطتو ‹ةبولسملا اهقوقحب بلاطت

 هللا بضغب ةدبعتسملا ريهامحلا تددهو عاطقإلا لاجر نم نيلاظلا بناج ىلإ ةسيئكلا

 !نيدلا نم یلاتلابو ‹«ةسينكلا نم سانلا ريفنت ىف ةديعب راثآ هلک كلذل ناكو

 :ةينابهرلا :اعبار

 .[۲۷:دیدحلا] ( مهيَلع اهاتبنك ام اهوعدتبا ةينابهرو ل

 هللا ناوضر اهب اوغتبا مهنأل - مهيلع اهبتكي مل ناك نإو - مهنم هللا اهلبقت دقو

 اهيف نكسي ىتلا ةريدألا تلوحت لب ءاهتياعر قح اهوعري مل مهنكلو .مهرمآ آدبم ىف
 لخاد یف یرجی امم ریثٹکب عشبآ یقلخلا داسفلا نم تاءابم ىلإ تابهارلاو نابهرلا

 !نيلحنملا قاسفلا ىديأ ىلع عمتجلا

 ناولضر ءاي الإ مهْيَلع اهاتبعک ام اهوعدعبا ةينابهرو ل :هللا لوقي كلذ ىفو
 4 توقساف مهنم ريثكو مهرجأ مهنم اونمآ نيدلا انيناف اهياعر قح اهوَعر امف هللا
 .[۲۷ :دیدحخلا]

 دادرت نيدلا لاجرل ةصاخلا ةايحلا نع سانلا اهلقانتي ىتلا ةئيسلا ةريسلا تلظ دقو

 .نيدلا نم سانلل ةرفنم كلذك تراصو «نيرخاسلا ةيرخس تراص ىتح ءوس

 :نارفغلا كوكص ةلزهم :اًسماخ

 ةنحجلا مهلخدي نأ كليو هللا دنع سانلل ةرفغملا نمضي هنأ ابابلا معر نيح كلذو
 - نارفغلا كوكص مساب ترهتشا  اكوكص بتكو !لاملا نم ةنيعم غلابم عفد لباقم

 مدقت ام هبونذ لك نع سانلا نم نالفل ةرفغملا حنمأ . .نالف . . ابابلا انأ :اهيف لوقي

 موي ةدحلا لحدی هنأو «همآ هثدلو مویک بونذلا نم ائیرب حبصآ هلأو «رحخأٿت امو اهنم

 اوراصف !لاملاب سانلل كوكصلا هذه عیب حار مث !برلا دنع اگرابم نوكيو ةمايقلا
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 ابابلا نم نارفغلا كوكص كورتشي مث «نوبکترپ ام مئارحلاو بوئذلا نم نوبكتري

 !هللا دنع نم ةيقيقح ةرفغم اهب نولانيو ةنحلا اهب نولخدي مهنأ نيمهوتم
 سانلل كوكصلا عيب ىف نيدلا لاجر نم هنود نم ابابلا لکو نيح ةرئادلا تعستاو

 هلاجر الو نيدلا ريقوت ىلإ ةياهللا ىف ىدؤن ال ةمخض ةلزهم ةلاسملا تراص ىح

 .نيموعزملا

 ىتح ابروأ ىف روصعلا رم ىلع ديازتي نيدلا نم سانلا روفن لظ هلك كلذل

 !ثيدحلا رصعلا ىف ةلمج هلم اوخلسنا

 :نييبروألا سوفن ىف مالسإلا ةروصل ةسينكلا هيوشت :اًسداس

 لمحت تناك اهنأل ابروأ ىف ةيملعلا ةكرحلا براحت تماق ةسينكلا نإ :لب نم انلف

 نوعجري اوناك مالسإلا دالب ىلإ نييبررألا نيثعتبملا نأل ءاًحضاو ايمالسإ اًريثأت اهعم
 ىملع مدقت نم نيملسملا دالب ىف هودهاش امو «ةيمالسإلا حورلاب نيرئاتم
 ىذلا ىمالسإلا ريثأتلا اذه نم تعزف نيح ةسيلكلا نأ انه فيضنو .ىراضحو

 ةيملعلا ةكرحلا عم ابروأ ىف مالسإلا راشتنا نم تيشخو «مهعم نوثعتبملا هلمحي

 اهباتك تدنجو «ريثأتلا اذه ةبراحمل ةعساو ةلمحب تماق «نيملسملا مولع نم ةدمتسملا

 ميم هللا لوسر ىلع اومجهتيو «ةيقنلا هتروص اوهوشيو «مالسإلا دض اوبتكيل

 ابروأ نيب اولوحيل «ضرألا ىف ةريبك لكب نيملسملا اومهتيو «ليوافألا هيلع اولوقتيو
 !مالسإلا قانتعا نيبو

 نيملسملا دضو نيملسملا نم ةدمتسملا مولعلا دض ةجودزملا ةلمحلا هذهل ناكو

 .ةيبروألا ةايحلا ىف ىدملا ةديعب راثآ مالسإلاو

 نع مهتدصف نييبروألا سوفن ىف لعفلاب ترثأ دقف مالسإلا دض ةلمحلا اماف
 ىف نويبيلصلا اهب ىنم ىتلا ةيزهلا نأ دصلا اذه ىلع دعاسو «مالسإلا قانتعا
 ةيراضحلاو ةيملعلا ةكرحلا امأو , مهسوفن ىف رحت لازت ام تناك نيملسلملا عم مهبورح

 ملعلا رامث اوبحأ سانلا نال ؛اهليبس ىف تضم دقف ةيمالسإلا لوصألا نم ةدمتسملا

 . مهيديأ نيب ةحانم اهرأر نيح ةراضحلا رامث اوبحأو . مهتلاهج نم اوقافأ نأ دعب

 ؛نيدلا نم ساسأ ريغ ىلع فسألا عم تماق ةيراضحلاو ةيملعلا ةكرحلا هله نكلو
 فقالا تلعج اهلك ةقباسلا ةسينكلا فقاوم نأ كلذ .ةقيقحلا ىف نيدلل ةيداعم لب
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 ةلمح نأ امك ‹ةيحيسملا وهو ةسينكلا هل همدقت ىذلا نيدلا نم رفني رضحتملا ىبروألا

 ناك نإو ىتح مالسإلا ىف لوحخدلا لبقي ال فقمملا اذه تلعج مالسإلا دض ةسينكلا
 !نيملسملا نم هتراضح لوصأ دمتسي

 ةيرشبلا اهيف شيعت ىتلا ةرصاعملا ةمرألا ىلإ ىدأ ىذلا ذاشلا فقوملا اشن انه نمو

 نع دیعب عساو یدام مدقتو ةمخصض ةيملع ةكرح مايق وهو ‹رضاحلا تقولا یف

 ةايح اهنودب میقتست ت ال یتلا ةيقالحألاو ةيحورلا ميقلا لك نع دیعپو ل داعمو نيدلا

 كلذ هيرغي KS همدقتو همولع تدار املك ىبروألا حبصأو .ضرألا ىلع ناسنإلا

 !نيدلا نع دعبلا نم ديزم

 :ةيبروألا ةايحلا داسفإ ىف دوهيلا رود :اًعباس

 دوهيلا رهظ ةفلتخملا اهفقاومب ةيبروألا ةسينكلا هثأيه ىذلا ذاشلا فقوملا اذه ىف

 :ىلاعت لاقف هللا مهفصو امك مهف .. مامألا ىلإ اًعفد داسفلا ةلججع اوعفديل

 é]. :ةدسلل] نيسم بحي ال هللاو اداسف ضرألا يف نرعسيوإ

 اوقبطأف ‹ ميدقلا مهودع ةينارصنلا ىلع اوضقنيل ةحناس ةصرفلا دوهيلا ىأر دقل

 ةليذر لك نورشنيو قالحألا نودسفيو «ةمادهلا راكفألا نوشبي «بئاج لك نم اهيلع

 لعفلاب اوعاطتسا ىتح ىرخأ ةرأت ةيصخشلا ةيرحلا مساپو ةرات ةراضحلاو مدقتلا مساب

 .لابلا ىلع رطخت ال ىتلا داسفلا عاونأ لكب ةيبروألا ةايحلا اودسفي نأ

 وهو ءداحلإلاو ةيعويشلا ىلإ وعدي - ىدوهي وهو - سكرام ماق ةبحان نمف
 !بوعشلا نويفأ نيدلا :ةروهشملا ةلوقلا بحاص

 وعدي ىتلا «سنجلا نع هتايرظن رشنب - ىدوهي وهو - ديورف ماق ىرخآ ةيحان نمو
 دقعلاو تبكلا بست اهنآ ةجحب ديلاقتلاو قالحخألاو نيدلا نم للحتلا ىلإ اهيف
 !ةيبصعلاو ةيسفنلا

 اولّعشيل ابروأ ىف ةيلامسأرلا ةيعانصلا ةكرحلا ىلع دوهيلا فرشأ ةثلاث ةيحان نمو

 ةيبروألا ةايحلا ىحاون لك ىلع اورطيس قيرطلا اذه نعو ءابرلاب مهلاومأ اهيف
 .ةمج دساغم اهيف اودسفأف

 تالماعلا ءاسنلا ددع رثك املف «عناصملا ىف لمعلا ىلإ جورخلاب ةآرملا اورغآ دقف - ١

 . نهعم نابشلا دسفيو نهقالخأ دسفتل ةحصضافلا ءايزأالاو ةنيرلاو جربتلاب نهورغآ
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 حج رتو ةلئاه ةيلام بساکم ةليرلا توپپو ءايرألا تویہ بسکت كلذ ءارو نمو

 .دوهيلا ىلإ ةياهنلا ىف اهلك
 دالإلا رشن ةيرحلا راعش تحتو «ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلا» تاراعش اوقلطأ ۲

 نأ ءاش نمف !ناسنإلل ةيصخشلا ةيرسحلا بارہآ نم امهرابتعاب یقلخلا داسفلاو

 نأ دحأل سیلو ‹كلذ لعفيلف للحتيو لذبتي نآ ءاش نمو . . دحليلف دحلي

 !«ةيصخشلا هتيرح» ىف لحخدتي

 تيببلا ىلإ رظنت اهلعجو لمعلل جورخلاب ةأرملا ءارغإب ةرسألا نايك اومطح - ۳

 . .اهتيرحو اهقالطنا نم دحت ةفيخس دويف اهنأ ىلع ءشنلا ةياعرو ةمومألاو

 دجت الو جراخلا ىف لمعلاب ةلوغشم مألا نال رسأ الب لافطألا نم لايجأ اوثشنأ - ٤

 اهنم وكشت ىتلا ثادحألا حونج ةرهاظ تاأشنف ءلافطألا ةيبرتل ةيقيقح ةصرف

 . ةيبرغلا تاعمتجملا نم ريثك

 داسفلا ةلجع لازت امو «ةيبرغلا ةايحلا ىف دوهيلا اهثدحآ ىلا دسافملا ضعب كلت

 . دیدجب موی لک یتأت ۃرثاد

 :هلك كلذ نع نيملسملا ةيلوثسم :اًتما

 داسفلا اذه نع ةريبك ةيلوثسم ةلوئسم ةيمالسإلا ةمألا نآ ركذن نأ انل دبال ًريحخأو

 ىف ةمأ ريح اهلعجيو هللا اهجرخي مل ةمالا هذه نإ .ضرألا ىف مويلا ثداحلا

 :ةيرشبلا لكل ةدثارو ةدئاف نوكتل لب «بسحف اهسفن دودح ىف شيعتل خيراتلا

 ركدملا نع نوهنتو فورعملاب نورما ساتل تجرخأ ةا ريخ متلك ف : ىلاعت لاق

 ١١١[. :نارمع لآ] ( هللاب نودمۇتو

 نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اًطَسْو ةمأ مكانل عج كلذكو طل :ىلاعت لاقو

 ٠٤١[. :ةرقبلا] ( اديهش مكيلع لوسرلا

 رونلا رشنت اهتلاسرب ةمئاق ةمأالا هله تناك نيح اهلك ةيرشبلا معي ريخلا لظ دقو

 ىلإ وعدتو هللاب نمؤتو ركنملا نع ىهننو فورعملاب رمأت «ضرألا قافآ ىف ىدهلاو
 .ناإلا

 نهولاو فعضلا اهباصأو ‹ةريحألا نورقلا ىف اهتلاسر نع ةمألا هله تلخ املف
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 مكت الو «هلسرو هللاب نموت ال ةيلهاج ةمأ ةيرشبلا ةدايق تلوت دقف «كلدل اًعبت
 ىف اداسف اوثيعي نآ سنإلاو نحلا نيطايشل ةصرفلا تحيتآ مث نمو «ةايحلا ىف هتعيرش
 .نابإلا نم الدب رفكلا اورشنيو «ضرألا

 قحلا مهنيد ىلإ | ةقداص ةدوع نوملسملا دوعی یتح یرحآ ةرم ضرألا حلصت نلو

 :لبق نم ةرم ققحت امك نيمأتلاو نيكمتلاو فالختسالاب مهل هللا دعو ققحتي لئدنعو

 فلسا امك ضرألا يف مهتفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ يلا هللا دعوو

 انما مهفوخ دعب نم مهندبيأو مهل ىضترا يذلا مهيد مهل نكميأو مهلبف نم نيل
 (ةوقساقلا مه كعلو كلَ دعب رَفَك نمو اعيش يب نوکر شي ال ينو دعي

 .[١٠:رونلا]

 ىذلاو برغلا ىف دئاسلا ىلاحلا وحلا مهفت ىلع اننيعت ابروآ خيرات نم ةحمللا هذه

 . ىقلخلا داسفلاو داحلإلا هيف رشتنا

 ىف دوهيلا رودو ةسينكلا فقوم ىهو - ركذلا ةفلاس ةثالثلا لماوعلا نم ًأشن دقل

 لکل حلاص ءابروأ ىف نيدلل داعم وج دوجو - مهتلاسر نع نيملسملا ىلختو داسفإلا

 هيف رشتنت نأ داسفلا میثارج

 دعب اذإ ناسنإلا نال ؛ىقلحلا داسفلاو داحلإلا وه اعيمج ميثارجلا هذه رطحخأ لعلو

 لاصفنالا نإف ءةلؤملا ةقيقحلا هذه ىلع ناهرب ريخ رضاحلا ىبروألا عقاولاو .اهيلإ

 ةيرشبلا ةرطفلا داسف ىلإ ىدأ دق «ةايحلاو نيدلا نيبو «ملعلاو نيدلا نيٻ مئاقلا

 ةيسفنلا ضارمألاو راحتنالاو نونجلاو قلقلا ضارمأ نم اهباصأ امع ألضف ءاهتاذ

 . نيقهارملا بابشلا نيب ىتح تاردخىملاو رمخلا ىلع نامدإلاو ةيرحلا راشتناو ةيبصعلاو
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 داحل »لا ةيضق

 ملعلا نم الو لقعلا نم ساسأ ىلع موقت ال

 الو لقعلا نم ساسأ ىآأ ىلع موقت ال مويلا ضرألا ىف رشتملا داحلإلا ةيضق نإ

 لقعلا نم ساسأ ىلع هرومآ لك ىف شيعي هنآ هسفنل معزي رصع ىف «ملعلا نم

قلا یھو ‹قلخلا ةيضق مههجاوت نيح نودحللا ءالۇهف
 ركنم لک یدحتت یتلا ةيض

 !قلخت ىتلا ىه «ةعيبطلا» نإ نولوقي «هللا دوجول

 ىف «ءاملع» مهنومسي نم ةلسلأ ىلع دري ناك نإو «ىملع ريغ مالك اذهو

 !ةرصاعملا ةيلهاجلا

 !؟ديدحتلا هجو ىلع ةعيبطلا امف

 .قلثلا ىلع اهتردقل دح الو ءىش لك قلخت ةعيبطلا نإ :نورأد لوقی

 !ءاوشع طبخ طبخت ةعيبطلا نإ :لوقیف دوعی مٹ

 !هللا ناحس اي

 - وهف ..ميكح وه الو لقاع وه ال قلحلا هيلإ نوبسي ىذلا موعزملا هلإلا اذه

 «قلخلا ةيلمعل مظنم ريبدت هدنع سيلو ءاوشع طبخ طبخي - نوراد لوق دح ىلع

 ىتلا ةزجحملا ةقدلا هذهب نوكلا ريدي نأ طبختملا موعزملا هلإلا اذه عيطتسي هللاب فيكف

 ؟ةايحلاو نوكلا نوش نم انلوح ام لک یف اهتایآ دهشن
 ناسنإلا نإ ؟ةروصلا هذه ىلع ناسنإلا قلخي نأ موعزملا هلإلا اذه عاطتسا فيكو

 نأ ةياغ الو هل ةدارإ ال ءیش عیطتسی لهف .فدهو ةياغو ةدارإ هلو رېدمو لقاع نئاک

 هل ارکفم اتئاک قلخی نأ هل لقع ال ءیش عیطتسی لهو !؟ةياغو ةدارإ هل اًتئاك قلخي

 !؟لقع

 بناج ىلع مهتريصب هللا حتف نيذلا ءاملعلا ضعب ةداهش هيف عمسنلف ملعلا امأ

 .برغلا دالب فلت ىلا ةرصاعملا ةيلهاحلا تاذ ىف نوشيعي اوناك نإو ةقيقحلا نم

 تروفکنارف ةعماجب ذاتسألا «تسنرإ زلراشت لسرال تابئلاو ءايحألا ملاع لوقي

 «تادامحجلا ملاع ىف ةايحلا ةأشن رسفت ىكل ةديدع تايرظن تعضو دقل» :اينالاب
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 وأ ء«سوريفلا نم وأ ؛«نيجوتوربلا نم تاشن دق ةايحلا نأ ىلإ نرثحابلا ضعب بهذف
 هذه نأ ساتلا ضعب ىلإ ليخي دقو «ةريبكلا ةينيتوربلا تاثيزحلا ضعب عمجت نم

 نكلو .تادامجلا ملاعو ءايحألا ملاع نيب لصفت ىتلا ةوجفلا تدس دق تايرظنلا

 ةدالا ىلع لوصحلل تّلذب ىتلا دوهجلا عيمج نآ وه هب ملسن نأ ىغبني ىذلا عقاولا
 دوجو ركلي نم نإف كلذ عمو . .نيعيرذ نالذخو لشفب تءاب دق ةيحلا ريغ نم ةيحلا

 تارذلا عمجت درجم نأ ىلع علطتملا ملاعلل رشابملا ليلدلا ميقي نآ عیطتسي ال هللا

 اههيجوتو اهتنايصو ةايحلا روهظ ىلإ ىدؤي نآ نكمي ةفداصملا قيرط نع تائيزجلاو
 اذه لبقي نآ ىف ةيرحلا قلطم صخشللو .ةيحلا ايالخلا ىف اهاندهاش ىتلا ةروصلاب

 دشأ رمأب ملسي اغنإف كلذ لعفي ذإ هنكلو . .هدحو هنأش اذهف «ةايحلا ةأشنل ريسفتلا

 .اهربدو ءايشألا لح ىذلا هللا دوجوب داقتعالا نم لقعلا ىلع ةبوعصو اًراجعإ

 انيلع بعصي ةجرد دقعتلا نم تغلب دق ةيحلا ايالحخلا نم ةيلخ لك نأ دقتعا ىننإ»

 دهشت ضرألا حطس ىلع ةدوجوملا ةيحلا ايالخلا نم نييالملا نييالم نإو .اهمهف

 اًنايإ هللا دوجوب نمؤأ ىننإف كلذلو .قطنملاو ركفلا ىلع موقت ةداهش هتردقب
 . ٩ )«اًخسار

 ناونعب هباتك ىف كرويوينب مولعلا ةييداكأ سيئر «نوسيروم ىسيرک .آ :لوقیو
 اذه ىلع ةعيبطلا ميظلت نوكي نأ ةشهدلا ىلإ وعدي امو» :«هدحو موقيال ناسنإلا»

 رادقم ىه اغ كمسأ ضرألا ةرشق تناك ول هنال ؛ةقئافلا ةقدلا هذه اًعلاب «لكشلا

 ةايح دوجو نكمأ الو ءنيجسكوألا نوبركلا دیيسكأ ینا صتمال «مادقأ ةعضب

 . تابللا

 نييالملاب نآلا قرتحت ىتلا بهشلا ضعب نإف وه امن اًريثك "عفرأ ءاوهلا ناك ولو»

 ةعرسب ريست ىهو ةيضرألا ةركلا ءازجأ عيمج برضت تناك ىجراحلا ءاوهلا ىف
 ءىش لک لعشت نآ اهناکمإ یف ناکو «ةيناثلا ىف اليم نیعبرأو لایمأ ةتس نیب حوارتت
 ‹ضرٌّلاب اهلک تمطترال ةيقدلبلا ةصاصر ءطہب ریست تناک ولو . قارثحالل لہاق

 قوفت ةعرسب ريسي ليئض باهشب همادطصا نإف ناسنإلا امآ .ةعورم ةبقاعلا تناكلو

 . «هرورم ةرارح درجم نم اًبرإ هقزمي ناك «ةرم نيعست ةصاصرلا ةعرس

 .(ملعلا رصع ىف ىلجتي هللا» باتك نم «اهتلاسر ىدؤت ةيحلا ايالا لاقم نم (۱)
 . ةفاثك لقأ دصقي (۲)
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 ىتلا یئایمیکلا ریثاتلا تاذ ةعشألا رورمل طبضلاب مراللا ردقلاب كيمس ءاوهلا نإ

 الإ ناستإلاب رضت نأ نود «تانيماتيفلا جتتتو ميئارجلا لتفت ىتلاو «عرزلا اهيلإ جاتحي
 نم ةيراغلا تاثاعبنالا نم مغرلا ىلعو .مزاللا نم لوطآ ةدم اهل هسفن ضرع اذإ

 نودو «عقاولا ىف ثيولت نود قاب ءاوهلا نإف - ماس اهمظعمو - روهدلا لوط ضرألا

 كلت ىه ةميظعلا ةنراوملا ةلجعو .ناسنإلا دوجول ةمراللا ةنراوتملا هتبسن ىف ريخت

 خانملاو رطملاو ءاذغلاو ةايحلا هنم تدمتسا - طيحملا ىأ - ءاملا نم ةحيسفلا ةلتكلا

 .(هسفن ناسنإلا اًريخأو تاتابنلاو لدنعما

 :باتکلا نم رخآ ناکم نم لوقیو

 تحبصأآ دق اهلك ةداملا نأ كردن ذإ «عساشلا لوهجملا ملاع نم العف برتقن اننإ١

 ال ام نكلو .ةيئابرهك اهرهوج ىف ىه ةيلاع ةدحول رهظم درجم ةيملعلا ةهجولا نم
 ميظعلا ملاعلا اذه نال ؛نوكلا نيوكت ىف لحد اهل نكي مل ةفداصملا نآ هيف بير

 .نوناقلل عضحخ

 نأ نم مظعأ ةوطخ وه هدوجوب رعاش ركفم نئاك ةجرد ىلإ ناسنإلا ءاقترا نإ»
 . ىعادبإ دصق نودو «ىداملا روطتلا قیرط نع متت

 ريدي ىذلا ام نكلو ءازاهج ربتعي دق ناسنإلا نإف «دصقلا دوجوب انملس اذإو»

 هترادإ ىلوتي نم للعي ال ملعلاو .هنم ةدئاف ال رادي نأ نودب هنأال ؟راهجلا اذه

 .یدام هنآ معزي ال كلذكو

 نم اًسبق ناسنإلا حنم دق هللا ناب نقون نال ىفكت ةجرد مدقتلا نم انغلب دقلا
 .('«هرون

 ملعلا» ناولع تحت ريهشلا ىدنلتكسألا فلؤملا (نوسموط رثرأ» ريس لوقيو

 ىلإ ناسنإلا داق هنأ ملعلا اهب ماق ةمدخ مظعأ نأ ةيور نع ررقن نحن . .» :(نيدلاو

 ًاشنأ ملعلا نإ :لوقن نيح ىفرحلا ىنعملا رواج الو . ىمساأو لبنأ هللا نع ةركف

 هپ اذإف « ىلقعلا هدهج ةياغ ىلإ مت نم هزفحو «ةديدج اًضرأو ةديدج ءامس ناسنإلل

 نيقيلا ىف كلذو «مهفلا ىدم ىطختي نيح الإ مالسلا دجي ال نايحألا نم ريثك ىف
 .؟"«هللا ىلإ نانئمطالاو

 .«نايإلا ىلإ وعدي ملعلا» :ناونعب ىكلفلا حلاص دومحم ةمجرت )١(

 .داقعلل «نيركغملا دئاقعا باتك نم (۲)
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 ءانيفكي هللا باتك اندنعف «هللا دوجو ىلع اهب لدتسنل دهاوشلا هذه ركذن انسلو
 نيذلا ضعب نال طقف اهركذن انكلو .اهتاذب دهشت اهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةرطفلاو

 !!هللاب ناميإلا مدع ىضتقي ملعلا نآ نونظي نرقلا اذه ىف ىملعلا مدقتلا مهنتف
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 رصاحعملا ةيرشبلا عشاو یف داجلالاراثآ

 لقتنتو ءاهبرغو اهقرش ءابروأ دوست ىتلا ءداحلإلا نم ةيتاعلا ةجوملا هذه نإ
 ليثم ال ام ةيرشبلا ةايحلا ىف داسفلا نم تفلح دق «ضرألا ءاجرأ ةيقب ىلإ ىودعلاب
 یف ثدحی ام راصو «تکباشتو هایاضق تلحخادت دق مويلا ملاعلا نال ؛لبف نم هل

 ةروطخلا هذهب رسمألا ناک اذإ فیکف «ءازجألا ةبقب ىف ةرورضلاب رثؤي هنم ءرج ىأ

 !ريثأتلا نم ةجردلا هذه ىلعو

 سالا يديأ تبسك امب رحبلاو ربا يف داسقا رهظ ] : ميكحلا هباتك ىف هللا لوقي

 ٤١[. :مورلا] ( نوعجري مهلعل اولمع يذلا ضعب مهقيي
 داسفلا نم مظعأ داسف یأو ؟داحلإللا نم ًأوسأ سانلا هلمعي نأ نكي لمع یأو

 ؟هلع مجانلا

 :هللا قح ىف ريطخلا مثإلا اذه ىلع تبترت ىنلا جئاتنلا ضعب كيلإو

 :ايلعلا لئملاو ةيحورلا ميقلا ىلع ءاضقلا ١

 هئرظنو «هميقو هريياعم طحن نأ نم دہال هللا دوجوب نمؤي ال ىذلا ناسنإلا نإ

 نم ىحورلا بناحلا ىوقي ىذلا وه ناميإلا نأ كلذ .ةايحلا هذه ىف ءىش لك ىلإ
 .هللاب ىرشبلا بلقلا طبري ذإ ءايلعلا لحل اب هطبريو ناسنإلا

 :هل لوقي هللا نال .ضرألا ىف هتايل ىقيقحلا فدهلا فرعي ىذلا وه نمؤملا

 ٠١[. :تايراذلا] ( نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تفلح امو
 .هللا ريغ رحآ اًئيش دبعيل ال هللا دبعيل تلح هنأ كلذ نم ملعيف

 نم ليصأ ءزج ةدابعلاو . .ادباع هللا هقلخ اذكه . .دبعي نأ دبال ناسنإلاو
 .هللا ريغ اًئيش دعي نأ امإو «هللا دبعي نأ امإف .هترطف

 معنیو ؛ضرألا ىف هتایح میقتستف «هرماوأ دفنو «هتعاطب مزتلا دقف هللادبع نإف

 مشب هلوسر ةلسو ميركلا هباتك ىف ههجوي هللا نال «هناوضرو هللا ةنجب ةرخآلا ىف
 نأ ههجوي .رشلا نع عانتمالاو ريفا لمع ىلإ ههجوي .لاصخلا نم ليمج لك ىلإ
 ؟لداع نوکی نأ ههجوي .اًقداص ايما نوکی نأ ههجوي .هسفنل بحي ام هيخأل بحي
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 ندبلا فيظن بايثلا فيظن « هتينالعو هرس یف اًمظن نوکی نآ ههجوی . طسقلاب اًماوق
 . .كولسلا فيظن رعاشملا فيطظن

 .ةلاحم ال رحآ اًئيش دبعيسف «هللا دبعي ال ناك نإ امآو

 .هعیطیف . .هاوه ىلع مرحیو اهیف لحي هسفن دنع نم تاعیرشت هل عضی «هلثم ارشب دبعی

 .ناطلسلا ةوهش وأ سنجلا ةوهش وأ لاملا ةوهش . . هتاوهش دبعي وأ

 :هللا ريغل دباع لك ةهجو ةفيقحلا ىف هنال ؛ناطبشلا دبعي - رمالا عقاو ىف - وأ

 نآو ى نيم ودع مك هن ناطيَشلا اود بعت أل نأ مآ ينب ! اي مكیلإ ههعأ ملال

 .IN o :سي]  میقتسم طارص اذه ينودبعا

 ءیش یآ یاو «نودسبعي اذأم ءاهبرغو صضرألا قرش ىف ةدحالملا ىلإ رظننلف

 ؟. .مهتدابع مههجوت

 ال هنأل ‹ميعزللو «مکاحلا بزحللو «ىعويشلا ماظنللو «ةلودلل دبع ىعويشلا

 وهف .توملا هبيصن ناك الإو «ءالؤه نم دحاو دض ةدحاو ةملكب همف حتفي نأ كلي

 نأ لجأ نم «زبخلا ةمقل لجأ نم اهلك بابرألا هذهل لذتسم - هرك وأ ىضر -
 .'شیعب

 لجا نم الإ كرحتي الف «هكرحي ىذلا وه لالا .تاوهشللو ءلاملل دبع ىبرغلاو
 | یف هتناکمو هدوجوف .ناسنإلا اهب موقي ىتلا ةميقلا وه لاملاو . ىداملا بسكلا

 ماقا هللا دع مگمرکآ ۵إ :لوقی هللاو .لام نم بسکتی ام رادقمب نانوهرم
 .[۱۳: تارجحلا]

 بلسلا نم ءاج دق ىثغلا ناک ولو . . مكانغأ اندنع مکمرکآ نإ :نولوقي مهو

 برغلا اهرمعتسي ىتلا تارمعتسملا ىف رشبلا نم نييالم تاوقآ ىلع وطسلاو بهنلاو
 مث «نوحدکیو نودکی نيذلا لامعلا نم نييالملا ءامد صاصتماو ءاهتاوقآ بهنیو

 ضرألا ىف اهب ربجتيل ىلامسأرلا اله مهدهجو مهقرع قرسي

 اھل ادیبع نوحبصیو ةروصلا هذه ىلع اهنوعمجي ىتلا مهلاومآ نوقفني نيآ ..مئ

 ؟ةياهنلا ىف

 !ديدج نم هثعب نولواحي اًبانذأ هل كلو «هللا دمحب ىعويشلا ماظنلا راهنا دقل (1)
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 ةبترم ىلإ ناسنإلاب طحدت ىتلا ةحماجلا دسجلا تاوهش ىف اهوقفني نأ امإ

 ىف رئادلا ىشحولا عارصلا ىف ريمدتلاو بارخلا ىف اهوقفني نأ امإو .ناويحلا

 !ضرألا

 میقلاب نورعشي یتمف .مهتدابع ىلع بترتلا كولسلا وه كلذو ‹مهتادابع كلت

 ؟اهيعاودل نوبيجتسي وأ ايلعلا

 :ناسنإلا ةايح ىف نزاوتلاب لالخإللا - ۲

 نیلفاس لقسآ هانددر مت O موقت د نسخ يف ناسنإلا انقلح دق إب : ىلاعت هللا لاق

 .] ٤ :نيتلا] (رنونمم ريغ رجأ مهلف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا لإ

 ؛ميوقت نسحأ ىف» اهيلع هللا هرطف ىتلا هترطف ىلع ظفاحي نأ ناسنإلا عيطتسي ال

 . «نیلفاس لفسآ» عقيف يف هنراوت دمي لئددع هنإ لب .هللا ليبس نع دعب اذإ

 لاق ؛ناسنرلا قلخل نينوكلا نيرصنعلا نيب نراونلا ظفحي ىذلا وه ناميإلا نآ كلذ

 تختو هعيوس اذل ©9 نط نم ارشب قناخ يّإ ةكئالملل كبر لاق ذإ 8 : ىلاعت هللا

 .[۷۲ «۷۱ :ص] ( نیدجاس هَل اوعقف يحور نم هيف
 نم ةخفنو ضرألا نيط نم ةضبق نم ريبخلا ميلعلا انربخي امك نوكم ناسنإلاف

 .هللا حور

 الإ هل قبي ملو «روئلا اهنم دمتسي ىتلا ةذفانلا قتلغأ دقف دحلأو ناسنإلا رفك اذإف

 ‹علطتي اهيلإ .تاسوسحمملاو تايداملا الإ هل قبي مل ىأ .سحلا ةظالغو نيطلا ةماتع

 نراوتي نأ عيطتسي الف ضرألا ةلقث هبذجت ذئدنعو .دوعي اهيلإو .دهجلا قفني اهيفو
 ءهللاب هبلق لصت ىثلا حورلا ةقالطنا وه اهءارإ نراوتلا هحنمي ىذلا نأل ؛اهءارإ

 الو لفسي الف هلاوقآو هلاعفأ عیمج یف هباسح لمعیو رخآلا مویلاب نمؤی هلعجتو
 هباتک یف هلع هللا ربخی امک نیلفاس لفسا حبصأو هنراوت دقف اهدقف اذاطف . یندت
 .ميركلا

 یعسی ءیش یآلف ‹«لوقلا كلذ قادصم وه ةرصاعملا ةيلهاحلا ىف مويلا هارن یدذلاو

 .ضرألا تارهشو دسحلا عاتمو دسحلا بلاطم ؟نوعراصتي ءىش یآ ىلعو «سانلا

 كلوا :ناويحلا نم ًاوسآ لپ «ناویحلاک دوعیو هتيناسنإ ناسنإلا دقفي ةياهنلا یفو

 .1۷4: :فارعالا] & وفاعل مه كعآوأ لضأ مه لب ماعنألاك
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 :ريمضلا عزاو ىلع ءاضقلا ۳

 ال :ريزعلا هباتک یف هناش لج هللا اهب مسقأ یتلا ؛ةماوللا سفنلا» وه ريمضلا
 Y]. : ةمايقلا] ( ةماوللا سفتلاب مسفأ الو 0 ةمايقلا مويب مسقأ

 مسقي ال ميظعلا هللا نإف «هتلالد هل هناش لج ليلجلا ميظعلا هللا نم مسقلا اذهو
 مولت ىتلا «ةماوللا سفنلاب ىلاعتو هناحبس هللا مسفأ اذإف .'ميظع ءىشب الإ

 نزو تاذ سفنلا هذه نأ كش الف ءريخحلا لمع ىلإ هعفدتو رشلا لعف ىلع ناسنإللا
 ناسنإلا ءاقئرال ىقيقحلا روحملا ىه اهنأل «كلذكل اهنإو .هللا نازيم ىف ريبك
 عقاو ىف ةيرشبلا رمأ ةماقتسال ىقيقحلا روحللا اهنآ امك ءایلعلا هميق ىلع هتظفاحمو

 .اهتایح

 ىآ . .ةرامألا سفنلا ىه ذشثيح هسفن نإ ؟ةماوللا سغنلا دقف اذإ ناسنإلا امف
 ضرألا ءاجرأ ىف رشلا رشتني اهنمو «ءوسلا عبني اهنم . .ءوسلاب ةرامألا

 سفنلا ةبترم ىلإ اهعفري الو ءاهب یقتری الو اهبذھی ال ءوسلاب ةرامألا سفنلاو

 نم سفنلل ةرهطملا هللا TELE ءهللاب ا لإ ةماوللا

 .ءوسلاب ةرامألا سفللا ال یقیی الو ةمارللا سشنلاب بهذي وهف رفکلاو ر اما

 شغیال كانه رجاتلاف . ريمصض تاذ ةدحلما ابروأ نأ ةلهو لوأل انيلإ ليخي دقلو

 موقت ىدرفلا لماعتلا رومأو .هدیعاوم فلخی الو بذكي ال لماعلاو . عدخىي الو

 .ةنامالاو قدصلا ىلع

 ىقيقحلا ىلعملاب اًقالحخأ تسيل ةقيقحلا ىف اهنكلو .هرهظم ىف حيحص اذهو

 ىلإ نوبزلا ةقث بسك ىلع صرحي ىذلا ىكذلا رجاتلا قالحخأ ىه امنإ .قالحألل

 .ناقتإللاو ةنام"لاو قدصلا لاصخب هيلإ ددوتیف ‹ىدملا رحآ

 .رحخآ لاجم هلف ريمضلل ىقيقحلا كحعملا امأ

 مريب ملا الط : ىفنلا ةلثما نم .مسق امهالكو ىرخأ اًنايحأ اتبثمو رجا ايم نارتلا يف مستقلا 0
 ىحضلاو ل : تابثإلا ةلثمأ نمو ( ميظع نوُمَلعن وأ مْسَقل هلإو ©© موجنلا عقاومب مسقأ الف  ةمايقلا
 . رشم لاتو د رجفلار نجس اذإ لیللاو ©
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 ؟قيرطلا ضرع

 رقفلا نم ةلاح ىف اهئاقبإو اهتاريخ بهنو بوعشلا رامعتسا ىف ريمضلا نيأو
 ؟ناوهلاو فعضلاو ضرملاو لهجلاو

 ىلإ اهلهآ ليوحتو «نيطسلف ةيضق نم ةدحتملا ممألا ةئيه فقوم ىف ريمضلا نيأو

 ؟نيئجال

 ل یکل راحہلاو راهنألا ىف دالبلا ضعب یف حمقلا ضئاف ءاقلإ ىف ريمضلا نیأو

 الو اعوج نوروضتي ضرألا عاقب ىف نييالملا امنيب قاوسألا ىف هرعس ضفخني

 ؟حمقلا نم ةبح نودجي

 ةعضب بسكپ یکل قاطن عسوأ ىلع یقلخلا داسفلاب سانلا ءارغإ یف ریمضلا نیو
 مالفألاو ءايرألاو ةنيزلا تاردأ نم لاومألا م نييالملا نييالم «سانلا نم فولأ

 ؟تاردخملاو رمل او ةعيلخلا روصلاو ةيئامنيسلا

 ىملاعلا عمتجملا ىف مالسلاو نمألا لالتخا - ٤

 . . خيراتلا ىف هل ةروص أوسآ ىه مويلا ملاعلا ةروص لعل

 ىف هب رم امم كلحأ نمألا بارطضاو مالسلا نادقف نم ةرتف ملاعلا ىلع رمت ملف

 .ريحأالا نرقلا اذه

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلاو «بابشلا نم نييالم ةرشع اهيف لق ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 الو نيبرحلا نيب ام ملاعلا لاوحأ رقتست ملو . .رشبلا نم اًنويلم نوعبرأ اهيف لث
 .ةظحللا هله ىلإ امهدعب الو امهلبق

 معني اًناكکم دجت داکت الو «ضرألا فارطأ ىف فكي ال رئادلا عارصلاو

 .رارفتسالاب

 ؟عارصلا اذه موقي ءىش یآ لجآ نمو

 ؟سانلا نيب لدعلا رشنو ضرألا ىف قحلا قاقحإل عارص وه له
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 ؟فيعضلا ىلع ناودعلا نع ىرقلا فقوو هقح فيعضلا ءاطعأإل عارص وه له

 لوح رودي مويلا لودلا نيب ةمئاقلا عارصلا لاكشأ نم دحاو عارص كانه سيل

 نم ديزمو طلستلا نم ديزم ىلع رثاد عارص اهلك امنإ . .مولظملا ةفصنو قتحلا قاقحإ
 ىلع نکلو . .اهنيب امف عراصتت «ىربكلا لودلا» اهسفن ىمست ىتلا لودلا !ناردعلا

 عراصتتت امك !مهیلع طلستلاو «نيفعضتسملا» نم ددع ربكأ ةرايح ىلع ؟ءىش ىأ

 نكلو ءوجنتل ةسيرفلا نع اًعافد ال اًضمعب اهضعب شهني «ةسيرفلا لوح بائذلا

 ةجيشن تناك ايأ ةلوكأم ةسيرفلاو . . بائذلا ةيقب نود هسفنل بثذ لك اهب رثأتسيل

 . عارصلا

 .هللا عرش نم ةبيغ ىف ضرألا ىف سانلا مكحي ىذلا وه باغلا نوناق

 عرشو .فيعضلا لكأي ىوقلا «قحلا بحاصل ال ةوقلل ةبلغلا :لوقي باغلا نوناق

 ۹١[. :لحنلا]  ناسحإلاو لدعلاب رمأي هلا نإ :لوقي هللا

 ناش مكنمرجي الو طسقلاب ٌءادهَش هلل نيمار اووک اومآ ندا اها :لوقي

  نولمعت امب ريب هللا نإ هللا اوقتاو ىوفلل برأ وه اوأدعا ادعت الأ ىلع موق
 .[۸ :ةدئاملا]

 اوقبطي نأ مهب ىرحألا لب !؟هللا نوناق اوقبطي نأ نيدحلملاو رافكلل یتا نکلو

 هللاب مهشلص نودقفي نيح مهنأل «باغلا ىف شوحولا هب لماعتت ىذلا نوناقلا

 .شوحولا كلت لثم نوحبصيو مهتيناسنإ نودقفي

 بر هللا مهتلص اوعطق نيح سانلا هدقف ىذلا وه هدحو ىلودلا نمألا سیلو

 .سائلاو نوكلا

 .نمألا تدقف دق كلذك مهتاعمتجم نإ

 لتقلا مئارج ءاوس .رمتسم ديازت ىف ةميرجلا ةبسن نإ لوقت اهلك ملاعلا تاءاصحإف

 .ضارعألا باصتغاو لاومألا باصتغا مئارج وأ

 ةرهاظلا هذه سرادتتل ضرالا عاقب ىتش ىف تارمؤملا عمتجت ماع لك یفو

 ةيرجحلا ءاملعو سفللا ءاملعو عامتجالا لاجرو نوناقلا لاجر اهرضحي «ةريطخلا

 .«ءاملعلا» نم مهريغو
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 .رارمتساب دادزت ةميرحلا ةبسن نإ :لوقت ةديدحلا تاءاصحإلا علطت مث

 للخلا امهباصأ ناذللا امه امهدحو عمتجلا نمأ الو ىلودلا نمألا سيل لب

 . بارطضالاو

 !اهسفن دودح یفو ءاهتاذب سفت لك مآ «كلذك ىسفنلا نمألا هنإ

 ةبسن نإ لوقت ال تاءاصحإلاف .رمألا اذه ىلع انعلطت تاءاصحإلا ىلإ ةرظنو

 نونجلاو قلقلا ضارمآ ةبسن نإ :كلذك لوقت امنإ ءديازتت ىتلا ىه اهدحو ةهيرجلا

 !رمتسم ديازت ىف كلذك ىه ةيبصعلاو ةيسفنلا تابارطضالاو راحتنالاو

 هللا ركذ وه سفنلا ةديئامطل ىقيقحلا ردصملا نأ انربحأ دقف «ميظعلا هللا قدصو

 نمت هللا رك دب الأ هللا رك ذب مهبول نممْطتو اومآ نيدلا إب :هللاب لاصتالاو

 .[۲۸ :دعرلا] ( بولقا

 ركذ نم نوزثمشي نيح لٻ ءهللا نع نودعبي نيح بلقلا ةنينامط سانلل نيآ نمف

 نيدلا ركذ اذإو ةرخآلاب نودمؤي ال نيدلا بوف ترأَمشا هّدحَو هللا ركذ اإ :هللا

 ٤١[. :رمزلا]  تورشبتسي مه اذإ هنود نم

 :ناويحلا ىوتسم ىلإ طوہهلاو ةيئاسنإلا ةرطفلا داسف - ه٥

 ؟هللا نع اهدعب ىف مويلا ةيرشہلا فلت ىتلا ةماودلا هذه ىف «ناسنإلا» نيأ

 ةةصتلللا سہالملاو ىلاعلا بعكلا سہو هلدسأو هرعش ثكن ىللا باشلا اذه

 ؟(ناسنإ» وه له .هطسوب

 هعم درشتتو ىتفلا سبالم سبلتو رمخلا برشتو نحدت ىتلا ةلجرتسملا ةاتفلا هذه

 ؟ةناسنإ یه له . .لاجم لک یف

 نضرعتسي ةنير لكب قيرطلا ىف تاجربتملا تايراعلا تايساكلا ءاسنلا ءالؤه

 ؟«ناسناالا» یوتسم ىلع تایمدآ نه له .نونجم راعسو ةعئاج ةرظن لكل نهداسجأ

 الو مهتانب الو مهئاسن ىلع ال .مهضارعأ ىلع نوراخغي ال نيذلا لاجرلا ءالؤه

 ىلع مهل رطخت ال اهلك ضرعلا ةيضق نأل ‹نيرحخآلا ضارعأ ىلع الو ؛مهتاوخأ

 ؟«ناسناإلا ةمارك نم ءیش مهل یقب له « لاپ
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 نم أوس لب «ناويحلا ىوتسم ىلإ ساكتنالا نم فونصو اهريغ فونصو
 ؟«ناسنإلا دادع یف ربتعت له . .ناویحلا

 نأ ىدهأ ههجو ىلع ابكم يشي نمف : قالخألا دودح داسفلا رواج دقل

 .[۲۲: كلملا] (ویفتسم طارص ىلع ایوس يشمي
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 داحل الا ةيضق نم ملسملا فقوم

 راشتنا ىلإ تدأو ةيبروألا ةايحلا ىف ترثأ دق انيأر امك ةديعم اًقورظ كانه نإ

 . كانه داحلإلا

 راف .هب حجبتلاو رفكلا نم كانه ثدح ام رربت فورظلا هذه نإ :لوقن انسلو

 ناسنإلا لب :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو ‹هللاپ رفكلا رربي قالطإلا ىلع ءىش

 ٠١[. ء١٠ :ةمايقلا]  ةريذاعم ىلا ولو © ةريصب هسفن ىلع

 هلسر سرا شبا لک لك ىطعآ امك اهب نورکفی الوقع نیبروألا هللا یطعا دقو

 سرلا دعب اج هللا یّلع سال توکی العل نیرذسو نیرشہم السر ط : قحا نابل

 ]10: ءاسلا] ( اميكح ازيزع هللا ناك

 وأ مهلسرل اوعمتسي ملو ءاهايإ هللا مهاطعأ ىتلا مهلوقع لمع سانلا لطپا اذإف

 ذثموي مهينغي الو «ةمايقلا موي هللا مامآ هلک كلذ نع نولوئسم مهف «مهمالک اوفرح
oم ا «ىرااا  

 ANAS :نيلفاغ اذه ,نع اک انإ :اواوقب نآ
 ت و ورم

 1: الا ا الم

 ابروأ ىف سانلاب تطاحأ ىتلا ةيعقاولا فورظلا ىه هذه نإ :طقف لوقن انلكلو

 .كانه مهنيب داحلإلا راشتنا اهجئاتن نم ناكو

 ؟دالإلا ةيضق نم ملسملا فقوم امف

 .ًالماك الاطبإ اهلطبيو ءاهساسآ نم ةيضقلا هله دري وهف .اًمامت حضاو هفقوم نإ

 ابرو یف سانلل ثدح ام ءیش ىلإ یدؤي ام هخپرات یف الو هيد لوصأ یف سیلف

 .لالتحخالا لاکشأ نم

 هللا لوقي ‹فيرحتلا نم اهظفحو عايضلا نم اهظفحب هللا لفك دق يذلا لوصأف

 .[۹: رجحلا]  نرظفاح هل انو ركذلا اتلزن نحن اإ :نآرقلا نع
 ةنسلا ارظفح نيققدم ءاملعو نيظفاح ةاور ميم هيل ةنسل هللا ضيق كلذك

 .هولودو حيحصلا اوقبأو اهنم ليخدلا اوفنو اهتياور اوصحمو

 . باتكلا لهأ دئاقع ىف ثدح امك فيرحت ةديقعلا ىف ثدحي مل انه نمو
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 ملف «ةعيرشو ةديقصع ةلزنملا هتروص ىلع ىقب هللا دنع نم لزنملا نيدلا نإ مث

 ىقبو .ةعيرشلا نع ةلصفلم ةديقع هولعجف ءمهنيد ىف ىراصنلا لعف امك مسقي
 دبعلا ةقالع مكحيف «ةلماكتملا هتروصب ضرألا عقاو ىف سراي ةديدع اًتورق مالسإلا

 نيب قیرفت ریغب ضعبب مهضعب ساللا تاقالعو «موكحملاب مكاحلا تاقالعو ‹«برلاٻ

 .ءزجو نيدلا اذه نم ءزج

 مالسإللا ةقيقح نع ةريخألا نورقلا ىف نيملسملا بلغآ فرحنا نیح یتحو

 نرق فارحنا نإف «عابتالاو ةعاطلا كرش ىف كلذب اوعقوو «ةلودلا نع نيدلا اولصفف

 ةديقع مالسإلا نودعي اهيف نوملسملا ناك اًترق رشع ىنا عقاو ىفني ال نينرف وأ
 نيد قبطي مل ثيح ابروأ ىف ىراصنلا دنع ثدح ام سكعب «قيرفت ريغب ةعيرشو

 . طق ةلماكتملا هتروص ىف هللا

 لزاملا نيدلا فرحت ابروأ ىف تماق ىتلاك «ةسينك» هل تسيل مالسإلا نإ مث
 هذهب نوذوحتسيو رارسألاب نوظفتحي «تونهك) الو «نید لاجر» هل سیلو .هدسفتو

 نوطبنتسي نيدلا رومآ ىف ءاهقفو ءاملع هيف امنإ .مهلوقعو سانلا حاورآ ىلع ىوعدلا
 ناک امو :مهبر رمال اذ يفنت ءةظوفحلا ةتبافلا ةعيرشلا نم ةدمتسلا ماكحألا

 اوردديلو نيدلا يف اوهّققعيل ةفئاط مهن ةقرف لك نم رقت الولف فاك اورفنيل نودمؤملا
 1Y : ةبرتلا]  تورذحي مهلعل مهلا اوعجر اذإ مهمو

 ةسادق مهنم دحل سيلو «نوبيصيو نوئطخي «نودهتجي ءاهقفلاو ءاملعلا ءالؤهو

 خيرات ىف عقوامك هللا نود نم كومرحي الو نولحي الو «تونهكلا لاجرك

 TÊ ال مهنكلو ؛مهلضفو مهملعل مهنورقوبو مهنومرتحي سانلاو .ةينارصنلا
 مهرابحأ اودختا ل : مهنابهرو ماجاب باتكلا لهأ عنص امك هللا نود نم ابابرآ

 ۲۱ :ةبوتلا] هلا نود نم ابابرأ مهنابهرو

 امك ةايحلاو نيدلا نيب الو «ملعلاو نيدلا نيب لصفلا فرعي ال مالسإلا نإ مٿ

 .ابروآ ىف ىراصنلا ةايح ىف عقو

 نيب الو «ملعلاو نيدلا نيب لاصفنا ةرطفلا ىف سيلو .ةرطفلا نيد مالسإلا نإ

 !ةايحلاو نیا

 هجوتلا نم ةرطفلا ىف هللا عدوأ اب «نيدتلا ىلإ ةيرطف ةعرن ةيرشبلا سفنلا ىفف
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 ةرامع ىف هرامث مادخشساو ملعلا ملعت ىلإ ةيرطف ةعزنو «هتدابعو قلاخلا ىلإ

 ١١[. :ةرقبلا] ( اهلك ءامسألا مدآ ملعو » :ضرألا

 ۱ :دوه]  اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وهل

 ٠١[. : ةيثاما] ( هلم اعيمج ضرألا يف امو تاومَسلا يف ام مك حسو

 ىلإ ةعرنلا ريست لب «نيتيرطفلا نيتعزنلا نيتاه نيب ةيوسلا ةرطفلا ىف ضراعت الو

 .ةدحاو ةهجو ناهجتتو «بنج ىلإ ابنج ةفرعملا ىلإ ةعزنلاو نابإلا

 نيتيرطفلا نيتعرنلا نيتاه نيب تلصف دق ةرصاعملا ةيبروألا ةيلهاجلا تناك اذإو
 دعب ناسناإللا ديزت ملعلاب ةلتفو ایلقم ًارورغ تأشنآو ‹عارصلاو ءادعلا امهنيب تماقأو

 تایلهاحلا فصو ىف هللا لاف امک ,فراعملاو مرلعلا ِنم هتليصح تدار املك هللا نع

 معلا نم مهددع امي اوحرق تاديبلاب مهلسر مهتءاج امل :خيراتلا ىف ةقباسلا
 .[۸1 : رفاغ]

 ةقرفتلا هذه فرعي ال مالسإلا نإف كلذ تعنص دق ةرصاعملا ةيلهاجلا تناك اذإ

 قلخ یف اوربدشپو اوملعتي نُ سانلل تاهيجوتلاب ءىلم هللا باتکو ‹قالطإلا ىلع

 نوکی نا یک ءاهنم اوديفتسيو نوكلا ماظن اهب ىرجب ىتلا ناسلا اوطبنتسيو هللا

 لمحت ىتلا (أرفا ل : ةميظعلا ةملكلا هذه وه مرم هللا لوسرل هجوملا لوألا رمألا
 : ةفرعملا نم ديزتسي نأ مايع هلوسر هللا هجو مث .ةفرعملا بلطل لماشلا هيجوتلا

 تاوَمُسلا لح يف نط :اعيمج نيملسملل لوقيو «(امْلع يندز بر لو

 لر امو سالا عفني امب رحبلا يف يرجت يلا كّلفلاو راهو للل فالتخاو ضرألاو
 فيرصتو ةباد لك نم اهيف ثبو اهتوم دعب ضرألا هب اياق اَم نم ءامسلا نم هللا

 ]4: ةرقبلا] ( كولقعي موق تال ضرألاو ءاَمسلا نيب رخسملا باحسلاو حايرلا

 راهنلا ةيآ انلعجو ليلا ةيآ انوحمف نيتيآراهنلاو ليلا انلعجو :مهل لوقيو ر

 هاتلصف ءيش لكو باسحلاو نيسلا ددع اومّلععلو مكبر نم الضعف اوغتبتل ةرصبم

 :٠١[. ءارسإلا] 4 اليصفت

 .(ةضيرف ملعلا بلط» : مب لوسرلا لوقيو

 .هچام نہا هاور )1
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 لظ تحت ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلا ترهدزا امنإ «عارص ألو ءادع امهنیب رجی

 .ماودلا ىلع اهلظ ىف ومنت تلظو ةرم لوأ اقاثبنا اهنم تقثبن تقثبنا لہ «ةديقعلا

 ملعلاب ةلتفلا كلت الو ىلقعلا رورغلا كلذ ىمالسإلا خيراتلا ىف دجوي مل كلذكو

 ملسملا سح ىف سكعلا امإ !!ملعلا نم لصحي ام رادقمب هللا نع ناسنإلا دعبت ىتلا
 : یلاعت لاق «لبق نم مدآ ملع ىذلا وه .هللا نم ةحنم ملعلاف .حيحصلا وه

 .[٠١:ةرقبلا] اهلك ءامسألا مدآ ملعر إل

 ايلا هَملع ص ةاَسإلا قلخ م ةآرقلا ملع م نمحرلا ل :یلاعت لاقو
 ٤] : نمحرلا]

 :همعن نم هالو ام ىلع هل ارکشو هللا نم ابرق دار اًملع ملسملا دادرا املكف

 .[۲۸: رطاف] ( ءاَمْلعْل هدابع نم هللا یشخی امنإإ

 .ةايخاو نيدلا نيب مالسإلا ىف لاصفنا ال كلذک

 .مالسولا ىف ةينابهر ال

 نمف «ءاسللا جوزتأو «مانآو موقأو ‹رطفأو موصأ یٹکلو ءهلل مکاقتال نإ الاد

 . «ینم سيلف یتنس نع بغر

 باو اهبلع تحت امل هلا ع گلم دار ةيلقعو ةيسفن ةلاح تدجوأو ايلا ىف

 میر لکب نوبت :دوه موق هللا فصو امك اوحبصأف ‹«ضرألا ىف نيكمتلاو قررلا

 نیرابج معشطب متشطب اذإو ۵ نودلخت مكلعل عاصم نودخئتو 62 نوثبعت ةيآ

 ٍماعنأب مكدمأ و نوم امب مكدَمأ يذلا اوتار » نوعيطأو هلا اوقاف ص

 اولاق هه ميظع موي باذع مكيلع فاخأ يلإ 5 نويعو تاجو 9 نير

 امو جد نیلرألا قل لإ اذه نإ هت نيطعاولا نم نكت مّ مآ تظعَوأ انيل ُءاوس
 EIA 1۸ : ءارعشلا] 4 نيبأعمب نحن

 فرعي ال - ةرطفلا نيد - مالسإلا نإف كلذ تعنص دق ةيبروألا ةيلهاحلا تئاک اذ

 .ملسم هاور ()
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 (اوفرست الو اوبرشاو اولكو ل :سانلل لوقي هللاف . .اهرقي الو ةقرفتلا هذه

 :١١[. فارعألا]

 يه لق قز ٍرلا نم تابَيطلاو هدابمل جرخأ يلا هللا ةنيز مرح نم لو :لوقیو
 .[۲: فارعألا] ( ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحْلا يف اودمآ نيذّلل

 .[11:دوه] ( هيف مكر معتساو ضرألا س مافنأ ره :لوقیو

  اًيلدلا نم كبيصن ست الو ةرخآلا رادلا هلا انآ ام يف غباو :لوقیو

 ( هقزر نم اولكو اهبكاتم يف اوشماف الولف ضرألا مك لعج يذلا وه :لوقير
 .[١٠٠:كلملا]

 الو امهنيب عارص الب ةديقسعلا لظ ىف ةيمالسإلا ةيراضحلا ةكرحلا تماق كلدل
 قافلا بوجتو «ضرألا رّمعت ةكرح .خيراتلا ىف ةديرف كلذب تناكو «ءادع

 ىف ىهو «ةراجتلاو ةعانصلاو ةحالفلاب اهتاريح رمدتستو «ضرألا ليهاجم فشكتو
 ميقتو «ةيمالسإلا ةديقعلا رشنب ضرألا ىف ىنابرلا رونلا رشلت «هلل ةدباع اذه لك

 .هللا ةعيرش قيبطتب سائلا نيب ىنابرلا لدعلا

 ابرو یف ثدح امن دحاو ءىش هخیرات یف الو نيدلا اذه لوصأ ىف سیل

 ىلع ءادتبا مالسإلا موقي اإ .هللا قيرط نع دسعبلاو داحلإلاب كانه یهشتناو

 :روعش وأ ركف وأ لمع لك ىف ةطارلا هله قيثوتو «هللاب ىرشبلا بلقلا طبر

 ( ل كيرش ال ى نيبلاعلا بر هلل يتاممو يايحمو يكسنو ينال إلق
 ۱١۳[. ء۹۲٦۱ :ماعنالا]

 ملعشي ملسملا قلطني ل قلطني ءهللاب ىرشبلا بلقلا طبرت ىلا ةيسحلا ةطبارلا هله نمو

 للحلملا لوقعملا اا نم هبيصن ذحلأيو «ضرألا رمعيو هللا لضف نم ىغثېي «لمعيو
 ل و

 كبر لاق ذإو ط :ضرألا ىف ةفالخلا رودب موقي هنأ هلك كلذب اًرعاش هللا دنع نم هل

 ٠١[ :ةرقبلا] ( ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينإ ةكئالملل

 سنإلاو نجلا تفلح امو ل :هلل ةصلاخ ةدابع نم ضرألا ىف هدوجو ةياغب مئاقو

 ٦[. :تايراذلا] ( نودبعيل الإ
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 نأ مهيف ضورفملا ناك نيذلا نم (نوملسم# ءیجی نأ یربکلا ةماطلا اهنإ لب

 ءالؤه ءىجي . .ىنابرلا حجهنملا ىلإو یحخا ىلإو نالا ىلإ ةيرشبلا داور اونوکی

 مويا : مهل لاق ثیح مهيلع هب هللا معن ىذلا م نید نع نولختيف ؟|نوملسلملاا»

 .[١:ةدئالا] ( انيد مالسإلا مكن تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ

 راكفألا نوفنتعيف «ءوس نم اهتيلهاج ىف هيلإ تلصو اميف ابروأ نودلقي نوح وريو
 ىقلخلا للحتلا ىف مهلثم نوقرغیو ‹ مهلثم داحلإلا نولختيو كانه ةرشتنملا ةمادهلا

 . هيلا نوعدیو

 ىلإ مهب ىدۇت ىتلا ىه «برغلا ءارإ مهسوفت یف ةنماكلا ةيلحادلا ةيزهلا اهنإ الأ

 !دورقلا ديلقتو ديبعلا ديلقت :ىمعألا ديلقتلا اذه

 ىف راتخم همدق عضي نأ ءملسملا ناسنإلا نع ًالضف «لقاع ناسنإل نكي امو
 ةرطفلا هوشي ىذلا خسملا هباصأ وأ .هركف ىف لبخ هباصأ دق نوكي نأ الإ ءةيواهلا
 .سوفنلا مئابط دسفیو
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 ىناثلا بابلا

 هكناللابناميإلا
 ةكئاللا فئاظو ٠

 ناسنإلا ةايح ىف ةكئالملاب ناميالارثأ ٠

۱۷۱ 





 ىناثلا بابلا

 ةكناللاب ناهيإلا

 مهدوجوب نمآ اذإ الإ ملسملا ناميإ متي الف .نايإلا نم ءزج ةكئالمل اب نايإلا

 ىتلا مهلامعأبو «ليصفتلا هجو ىلع ثيدحلاو نآرقلا ىف مهركذ درو نمو «ةلمج

 .اهايإ هللا مهفلک

 نم ةريثك صوصن ىف دراو نايإلا نم اءزج هنوكو ةكئالملاب نايإلا بوجوو
 . ثیدحلاو نآرقلا

 ٍقرشَمْلا لبق مكهوجو اولو نآ ربا سيل :یلاعت هلوق نآرقلا یف ءاج امف

 ىتآو نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويا للاب نمآ نم ربا نکو برغملاو
 باقرلا يفو نيلئاسلاو ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يوذ هّبح ىلع لاما
 ءسال يف نيرباملاو اودهاَع اذإ مهدهعب نوُفوُملاو ةاَكرلا ىتآو ةالصلا ماقأو

 .[۱۷۷:ةرقبلا] رقما مه كيأوأو اوفدص نيدلا كيلوأ سالا نيجو ءارضلاو

 ىلع لزن يذلا باتكلاو هلوسرو للاب اودمآ اودمآ آنيدلا اهب ظ :ىلاعن هلوقو
 مويلاو ه هلسرو هبتکو هتکئالمو هللاب فكي نمو لبق نم لز يذلا باتكلاو هلوسر
 1٦ :ءاسلا]  اديعب ًالالض لص دقق رخآلا

 امل اقدم هللا نذإپ كبل ىع هر هلق ليربجل اودع ناك نم لف :یلاعت هلوقو

 لیربجو هلسرو هتکنالمو هلل اودع ناک نم © نینمؤملل یرشبو یدو هيدي نیب

 :A «4Y] ةرقبلا]  نيرفاكلل ودع هللا نإ لاكيمو

 . نالا نع ىنربخأف)» لاق هنع هللا یضر باطخلا نب رمع ثیدح یف ءاجو

۱۷۳ 



 ردقلاب نمؤتو ءرخاآلا مويلاو «هلسرو «هبتکو «هتكئالمو «هللاپٻ نمؤت نأ ناميإلا : لاق

 . کنید رمأ مکملعی مکاتآ لیربج اذه» :لاق نآ ىلإ ««تقدص :لاق .هرشو هریخ

 هتردق ىلع ةلادلا ہتابآ نم وه مهلاكشأ ددعتو ةكئاللا قلخ نأ انل نيبي هللاو

 يلوأ السر ةكئالمْلا لعاج ضرألاو تآوَمُسلا رطاف هلل محلا : یلاعتو هناحبس

 @ ريد ءيش لك ىلع هللا نإ ءاشي ام للا يف ديزي عابرو ثاللو ىم ةحبجأ
 .[٠:رطاف]

 اب هناحبس هرقونو همظعلف «یلاعتو هناحېس هب اًنايإ اندیزت هللا تابآب انتفرعمو

 . هتنجو هاضرب زوفنف «هتدابع قح هدېعنو «هناطلس میظعو ههجو لالحمل یغېنپ

 لك ءةزجعملا هللا ةردق ىلع لدت ةريثك تايآ سوسحللا انملاع ىف نأ كش الو

 ىف اهىلإ هللا انهجوپ كلذل .هللا ةمظع ىلإ ةحتفتملا ةريصبلا ىدهي نأب ليفك اهنم

 ( ةورصت الفأ مكسشتأ يفو » نيقوملل تايآ ضرألا يفو ط :ميركلا هباتک

 ۲١[. ء۲۰ :تایراذلا]

 ملاعلا سيل هنأ ملعن نيح كش الو دادزي ةزجعملا هتردقو هللا ةمظعب اننايإ نكلو

 ةيئرم ريغ ىرخأ ملاوع كانه نأو . تانثئاک نم هللا قلح ام لك وه هدحو سوسحللا

 رجعي ام ىرشبلا انريدقتل ةبسنلاب بئاجعلا نم اهيف نأو «كلذك هللا قلخ نم ىه انل
 . هباعیتسا نع ًالضف هروصت نع لاخلا

 ةصاحخ - لحؤيل انسح نإف ءةحنجأ تاوذ تاقولخيملا هله نأ كلذ قوف انملع اذإف
 انلاع ىف انل ةمولعملا ةحدجألا تاوذ تاقولخلملا نأل - اهلامعأو اهماهم فرعن نأ دعب

 موقت ىتلا تاقولخملا هذه نع امامت ةفلئخم «ةرئاط تارشح وأ رويط نم سوسحللا

 . ضرألاو تاومسلا ىف ةلئاه لامعأب

 الب هنادجو زهي اهتحنجأب ةرشابم ريطت ةلئاهلا تاقولخملا هذه ناب ناسنإلا ةفرعمف
 .ةكئالملا اهب هللا قلح ىتلا ةزجعملا ةردقلاب هرجع لالخ نم ۔ سحي هلعجيو «بير

 ثيح نم ةدحاو ةبترم ىلع اوسيل ةكئالملا نأ فرعف كلذ نم رثكأ هملع دار اذإف
 یلاخلا هلل اًمیظعت دیزی هنإف « عابرو ثالثو لئم ةحئجأ ووذ مهنمف « مهتحنجأ ددع

 .ريدق ءىش لک ىلع وهو ءاشي ام قلخلا یف دیزی یذلا

 .ملسم هاور )١(
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 ىضر ةشئاع نع ملسم ىور امك رونلا نسم ةقولخم اهنأ هلك كلذ دعب فرع اذإو
 نم ناجلا قلخو «رون نم ةكئاللا تقلخ» : ل هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا

 دنع فقي ال هبجع نإف (نيطلا نم ىآ) . «مکل فصو امن مدآ قلخو «ران نم جرام
 «ءاضفلا ىف ةميقتسم قلطنت ةعشأ سوسحللا هلاع ىف ناسنإلا هاري امك روللاف .دح

 )یتش لاکشأب لکشتتو «ملکتتو كرحتت تاقولخم رولا اذه نم نوكي نأ اما

 .سحلا كاردإ ءارو رمأف ءاهفلكت ةنيعم لامعأب موقتو

 سحلا فقي ةلئاه ةزجعم ضرألا نيط نم ةضبق نم مدآ هللا قلحخ نأ ةقيقحو

 ساوحلا ىذ رشبلا اذه نيبو نيطلا ةضبق نيب ةديعب ةلقنلا نأل ؛اًريحتم ارجاع اهمامأ

 نوكلا تاقاط مادختساو ضرألا ريمعت ىلع ةردقلاو ةدارإلاو دصقلاو كاردإلاو

 .هللا دلع نم هل ةرخسملا

 نم ةكئالملا قلخ نم ناسنإلا سح ىف رسيأ اهتماخصض ىلع ةلقنلا هذه نكلو
 امأ .نايعلل ةلثام ةدام ناسنإلا مسجو «ةمسجم ةدام لاح ىأ ىلع نيطلاف .روللا

 عدبملا قلاخلا ةردق نوكت نأ الإ قلخلل ةدام نوكي فيكف . .ةدام سيل هنإف روللا

 . نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف . هيلإ لصي نأ لقعلا عيطتسي دح لك ةرواجتم

 سنأي هبلق نإف «عدبملا قلاخلا هللا ةمظع راعشتسا نم هظح ناسنإلا ذحأي نيحو

 .نوكلا تابنج المتو هلوح فرت تاقولخلملا هذهل

 اًشحوم اًیواخ هلوح نم نوکلا اذه نوکی نآ نیب ناسنإلا سح یف ریبک قرفو

 . فالتحخا اهنیپو هنیب «ةيح تاقولخمب اًرماع نوکي نآ نيبو

 صحخاألا ىلع ناويحلاو - ناويحو تابن نم ضرألا ىف ةيحلا تاقولخملا تناك اذإف

 «هبلق جهبتو ناسنإلا سنؤت - فالتحا هجوأو هبش هجوأ نم ناسلإلا نم هيف اجب

 ءاهالمتيو اهلمأتي حوريف «ضرألا هذهل هانكس ىف ةشحولاب روعشلا هلع ىفنتو

 . هلم ةبرقم ىلع اهنم ادحاو ىقل املك حرفيو

 هللا لوسر دنع نحن امئیپ :لاق «هلع هللا ىضر باطلا نب رمع نع : لیربج ثیدح- یف ءاج (1)

 رفسلا رثأ هيلع ىري ال «رعشلا داوس ديدش بايثلا ضايب ديدش لجر انيلع علط ذإ «موي تاذ ممم
 هیذخف ىلع هیفک عضوو «هیتېکر ىلإ هیتبکر دنساأف شوم یبنلا ىلإ سلج یتح «دحأ انم هفرعی الو

 ىردتآ :رمع ای» :یل لاق مث ايلم ثبلف قلطنا مث :لاق «. . مالسإلا نع ىنربحأ :دمحم اي» :لاقو

 . ملسم هاور . (مکنید مکملعی مکاتا ليربج هنإف» :لاق . ملعأ هلوسرو هللا :تلق ۲؟لئاسلا نم
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 نأ ىرح هنإف «سوسحللا دودحملا ضرألا ملاعل ةبسلاب ثدحي اذه ناك اذإ

 نم سجل ا ءارو عقي امو سحلا ةرئاد ىف هنم عقي ام «ريبكلا نوكلل ةبسنلاب ثدحي

 . قافآ

 تاقولخملا كلت نإف «ضرألا ىف هتشحو سنؤت ةينيطلا تاقولخملا تناك اذإف

 اسفل حورأ حبصيف «هنم ءزج وه ىذلا عساولا نوكلا ىف هتشحو سسنؤت ةيناروللا

 .سحلاو ةداملا ةرئاد ىف هسفن سبح ول ام ةقالط رثكأو
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 ]° "يااا ( نرش رانا رال ةر

 مهایه ثپح ههیزنتو همیظعتو هللا حیبست هب نوموقي ام مهآ نأ فرعن انه نمو
 1 .اذهل

 !ةروص اهعورأ ام الأ

 ىوقي الو رتفيف ليللا نم ابناج وأ راهنلا نم ةرتف هلل حبسي نأ لواحي ناسنإلا نإ

 ‹مانیو حاتری نأو برشی نأو لکی نآ دیری ادسج هل نال <« ‹حيبستلا ىف ىضملا ىلع

 . ايندلا ةايحلا بلاطمب لاغشنالا نع فكي ال اّركف هل نالو

 ليل بئادلا حيبستل تلا نم ةكئالملا فلك ام هفلكي مل نأ ناسنإلاب هللا ةمحر نمو

 لعج «ريکفتلاٻ لغشني ًالقعو یھتشی ادسج ناسنإلل قلح دقو ۔ هناحہس - هنإف !راهن
 ةالصلاو حيبستلا بناج ىلإف «ةكئالملا ةدابع ريغ رحآ عون نم هيلع ةضورفملا ةدابعلا

 نم هداپعپ هتمحر نم هللا ناف ءةكئالملا عم ناسنإلا اهيف كرتشي ىتلا دبعتلا رثاعشو

 اومزتلاو ءهللا ىلإ اهب اوهجوت اذإ ةدابع مهلوقعو مهماسجأ ةكرح لعج ناسنإلا ىنب
 هترامعو «ةدابع قررلا ءارو ناسنإلا ىعس حبصأ اذدكهو .هللا لزنآ امب اهنآش یف

 ‹ةدابع هماپقو همونو «ةدابع هلسنو هجاورو «ةدابع هپارشو هماعطو «ةدابع ضرألل

 قسانتلا متی كلذكو .هللا رماوأ قفو اهيف لمعو «هللا ةاضرم هلك كلذ ىف ىتبا اذإ

 هلل دابع مهلکو . .ةدابعلا ناولأ نم هللا هفلك امو قولخبملا ةقاط نيب هللا قلح ىف

 !نودباع

 .ناسئإلاب هللا ةمحر نم كلذ معن

34 



 .نورتفي ال راهنلاو ليللاب هلل حيبستلا ىلع

 نيحبسملا ةكئالملا دوجو نكلو «هيلع ردقي الو كلذ فلكي مل هنآ ناسنإلا ملعيو

 «ةحلاصلا لامعألاب هللا ىلإ برقتلا نم ديزمو ةدابعلا نم ديزم ىلع هثحتسي راهن ليل
 .راهطألا ةكئاللا ىلإ برقآ راصو هحور ةيفافش تداز كلذ لواح املکو

He 

 هعم ريسي مهضسعب نأو هنم نوبيرق مهنأ ملعي نيح ةكئالملاب ناسنإلا سن ديزيو
 هجوتو هللا ىلع لبقأ املك ةنينامطلاو ةنيكسلاب هيلع نولزنتي مهضعبو راس ثيح

 . هيلإ

 اونزحت الو واخت الأ ةكئالملا مهيَلع لرتت اوماقتسا مث هللا انبر اوف نيدلا نإ
gr “o ^كوو  > onl4 ےس ت تچ “6  

 ¢ ةرخآلا يفو اّيندلا ةايحلا يف مكؤايلوأ نحن © نودعوت معك يلا ةئجلاب اورشبأو
 ۳١[. ء۳۰ :تلصف]

 ت م 2

 ىلإ كبر يج وي ذم :رافكلا مهعم نولتاقي ردب ىف ةكئاللا نوملسملا ىأر دقلو

 اوبرضاف بعرلا ورك نيا بوف يف يقلأس اودمآ نيذلا اوتبعف مكعم يأ ةكئالمْلا
Bn“ ~anم  ag oho oع ّ   ّ  

 :٠١[. لافنألا]  نانب لك مهنم اوبرضاو قانعألا قوف

 لوقت ذإ 9 توركشت مكلعل هللا اوقاف ةلذأ متنأو ردبب هللا مكرصن دقلو ل
 م ل م 0 ي ا ت رد او ک۴ تور هر تت و و

 نإ یب 29 نیلزدم ةکئالمْلا نم فالآ ةنالقب کیر مک دمی نأ مکیفکی نلآ نیما
 ةكئالملا نم فالآ ةسمخب مكبر مكددمي اذه مهروُف نم مكونايو اوتو اوربصت
 0 ° کرا ر 2م ca e ت LL ا ا 0 ت ي ر

 دنع نم الإ رصنلا امو هب مكبولق نيمطتلو مك ىرشب الإ هللا هلع امو ت9 نيمّوسم
 ٠۲١-١١١[. :نارمع لآ] ( ميكحلا زيزعلا هللا

 مالسإلل نم ىذلا ىخيراتلا مهضفقوم یف ردب لهال ةيصوصح هله تناک اذإو

 هللا نإف ‹«خيراتلا تاحفص عورأ نم ةحفص بتكو «هللا نم ديياتب ضرألا ىف

 ىلا ىرشبلاب مه يلع لزتت امك (٠ ارنزحت الو !وفاخت الأ : مهیلع لزنتت ةكئاللا
 .  نودعوت منك يلا ةئجلاب اورشبأو :  ةنينامطو ةنيكس بلقلا ديزت
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 هو مهتا عت انا رداد نيا بول يف ةنيكسلا لرتأ يدل ره ل :ناوضرلا
 ]4: عفلا] ¢ اميكح امبلع هلا ناكر ضرألاو تاسلا دوج

 لهآ ىلع اروصقم نكي مل ىرشبلاو ةنينامطلاو تيبثتلاو ديياتلاب ةكئالملا لاژنتف
 .نيعلا یر ةكئالملا اورپ ناب هللا مهصح ءالؤه اإ «ماركلا ردٻ
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 ةكئالملا درت ةالصلا ىف ةحتافلا أرقي نيح هنآ ملعي نيح نمؤملا روعش نوكي فيكو

 هذهب ةريدج نوكت ىتح ةالصلا ءادأ ىف ناسحإلا ىلإ كلذ هزفحي الفأ !؟نيمآ :لوقت

 ؟ةكئالملا بناج نم ةينارونلا ةكراشملا

 «هلمعي بیط لمع لکو ءهللا ىلإ ناسنإلا اهب برقتي ةدابع لك نأ ملعي نيحو

 - :هل لوقت ءهئايلع ىف هللا ىلإ اهوت نم ةكئالملا اهلمحت اهب ظفلتي ةريخ ةظفل لكو

 كركذي اًتالف كدبع نإ «كيلإ برقتي اًنالف كدبع نإ - ءىش لك ىلع علطملا وهو
 دبع ىلإ نسحأ دق اًنالف كدبع نإ «كركشيو كدمحي اًنالف كدبع نإ «كيلع ىشيو

 كلذ ملعي نيح .هبجي ملف رشلا ىلإ ناطيشلا هاعد دق اًنالف كدبع نإ «كدابع نم

 ؟لامعألا حلاص نم رثكيف «ريخلاب هللا دنع هركذ نم ةكئالملا رثكت نأ بحي الأ هلك

ok #* # 
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 ةكئاللا فئاظو

 :اهب موقت ىتلا فئاظولا نم ةلمج فرعث نأ تاقولخلما هذهب ملعلا مام نم

 نع غيز اهيف سيلف .قحلا ريغ ءىش الو «قحلاب اهلك ةطبترم ةكئالملا لامعأ نإ
 . سنإلا ملاع و نجلا ملاع ىف ثدحي ىذلاك «راهن وأ ليل نم ةدحاو ةظحل قحا

 لصي ىذلا قحلا نع غيزلا امهنم ثدحيو ةيصعلا امهنم ثدحت سنإلاو نجلاف
 هدحو قحلل نوشيعي مهف راهطألا ةكئالملا ام .داحلإلاو رفكلا دح ىلإ هللاب ذايعلاو

 .قحلاب طبتري ام الإ لامعألا نم لمعب نوموقي الو

 الو روتف الو للم نود راهنلاو ليللا ىف هل حيبستلاب هللا ةدابع مهفئاظو لواف ١
 ةصلاخلا ةدابعلاو «لجو زع هللا رمأ لاثتمال ةردابملاو «ةمئادلا ةعاطلاو «ةلفغ

 وه - هلل ةصلاحلا ةدابعلا ىضتقم وهو - ديحوتلا ذإ «هقلخح ىلع هللا قح ىه

 .ضرألاو تاومسلا هب موقت ىذلا قحلا

 ال هدع نمو ضرألاو تاومسلا يف نم هلو :مهنع نآرقلا ىف هللا لوق
 ( نورعغی ال راهنلاو لیلا نوحْبسي ® نورسحعسی الو هتدابع نع نوربکتسپ

 ۲١[. ء۱۹: ءایبنالا]

 ( نوماس ال مهو راهلاو ليللاب هَل نوحي كبر دنع نيذلاق اوربا نإ
 . [۳۸: تلصف]

 لوقْلاب هتوقبسی ال 9 نومرکم دابع لب هناحبس ادّلو نمحرلا حا اولاقو

 نعرا وم لإ اد رعت لو مق امر میدی ناما ومش ہرا مر
 .[۲۸ ۲۲ :ءایبنالا] ( نوقفشم هتیشخ نم مهو

 ( نورمؤب ام نولعقيو مهرَمأ ام هللا نوصي أل :كلذك مهنع لوقيو
 ]التحريم:٦[.

 هيلع لیرپج هللا فلک دقو ءلسرلاو ءايبنألا ىلإ ىحولا لمح مهفئاظو نمو ۲

 .ةكئاللا نم ىأ (۱)

 دنع مهل عفشت ةكئالملا نأ نيكرشملا معر ىلع ادر كلذو «ىلاعتو هناحبس هللا ىلع نوحرتقي ال ىأ (۲)

 .اهسفن تاذ نم هللا
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 لزاما هللا مالک ۽ ىحولاو ,نيمألا ,رورلاب نآرقلا ىف هفقصوو «كلذ مالسلا

 هب لز ت9 نیملاعْلا بر ليز هنو : هوعتسيل هلسر قيرط نع رشبلا ىلإ

 (نيبم يبرع ناساب © نيرذنملا نم نوكقل كبف ىلع 9 نيمألا حوُرلا
 ٠۹٩[. ۱۹۲ :ءارعشلا]

 ي طرقا ديده هملع ت حو يو الإ رھ ذل © إ ت یرهلا نع قطني امو
 نیسو باق ناف د ٰیلدَعق اند مُت ص ٰیٔعألا یفألاب وهو ت یوتساف رم وڈ

 ]1 ¥: مجنلا] حوا ام دبع ىلإ حواف د یندآ أ

 ( "یب منعم مه نیکم شرعا يذ دنع وف ېذ 9 رک لوسر لوق هو
 ۲١[. 1۹ :ریوکتلا]

 وهو ءهللا دنع نينمؤملل رافغتسالا - ةدابعلاو حيبسللا عم - مهفئاظو نمو - ۳

 ز ميف دنع نم ال هللا نذإبو - نمم الإ نورفختسي ال مهف - قحاب رافغتسا

 نورفغتسیو هب نونمۋيو مهر دمحب نوحبسپ هلوح نمو شرعلا نوُلمحي نیدلاإ
 كليبس اوعبلاو اوبات نيذلل رفاق املعو ةمحر ءيش لك تعسو اير اونم نيل

 نم حص نمو مهتدعو ينا ندع تانج مهلخدأو اير © ميحجلا باّذع مهقو

 قت نمو تاسلا مهقو © ميكحلا زيزعلا تنأ كن مهتايرذو مهجاوزآو مهئابآ

 .14 ۷ :رفاغ] ( ميظعْلا زوفلا وه كلذو هتمحر دقف لئموي تانيسلا

 نيمي نع (#نايقعملا ىلعي ذإ :اهظفحو رشبلا | لامعأ ليجست مهفئاظو نمو - ٤
 :LIA eV ق] ( ديتع بیقر هيد الإ لوق نم ظفأي ام » ديعق لاَمَشلا نعو

 (نرلعفتام نومّلعي ©0 نييتاك امارك د نظفاحل مكّيلَع أو
 ]11 °1 : راطفنالا]

 لّكو دق «ةعاسلا موقت موي ىلإ لوألا ناسنإلا ذنم «ضرألا هجو ىلع ناسنإ لكف
 رخآلاو .تانسح نم هب موقي ام هل لجسي هني نع امهدحأ « ةكئالملا نم نانثا هب

 تائيسلاو تانسحلا هله لظتو . تائیس نم هنم عقي ام هيلع لجسي هلامش نع

 )١( لش لوسرلا ىلإ ةراشإ هللادبع ىأ (۲) .ةميظع ةوق ىأ .
 ) )۳.لامعألا نالجسي ناذللا ناكلملا ىأ () .ةكئاللا نيب ىأ
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 نيب وهو ناسنإللا اهاضتقمم بساحيف «ثعبلا موي ىتأي ىتح اهتالجس ىف ةظوفحم

 ناک نإ امآو «هل رفغ ءاش إو هتائیسب هبذع هللا ءاش نإف اًئمۇم ناک نإف «هالوم یدی

 .رانلا ىف دولخلا هریصمف ذ ارفاک

 :اهل هللا هددح ىذلا اهلجأ ىضقني نيح حاورألا ضبق ةكئالملا فئاظو نمو  ه

 ةر عجزت مكبر ىلإ مث مكب لكو يذلا توَمْلا كلم مكافوتي لف

 ]11: ةدجسلا]

 ٠٤١[. :نارمع لآ] الجم اباتك هللا نذإپ الإ تومت نأ سفنل ناک امو

 هتفوت ت توما مك دحأ ءاج اذ تح ةّظفح مُكيَلع لس ريو هدابع قوق رهاقلا وهو
 ]1 :ماعنالا] ( توطرفي ال مهو اتلسر

 قعصي ىلرألا ةرلا :نيترم- هللا رمأب - روصلا ىف خفنلا ةكتالملا فئاظو نمو - 1

 اهيف ثعبي ةيناثلا ةرملاو .هللا ءاش نم الإ ضرالاو تاومسلا ىف اًيح ىقب نم اهب

 يف نمو تاومسلا يف نم قعصف روصلا يف خفثو ل :قحلاب مهنيب ىضقيل ىتوملا
 تقرشأو ® ةورظي مايق مه ارق ىرخأ هيف خفن مهلا ءاش نم الإ ضرألا

 قحاب منیب يضفو ءادهشلار نييبلاب يجو باتكلا عضوو اهر روب ضزألا

 (نولعقيامب ملعأ وهو تلمع ام سفن لك تيفوو ® نوملظي ال مهو
 ۷١[. 1۸: رمزلا]

 قحاب مهتيب يضقو مهر دمحب نوحبسي شرعلا لوح نم نيفاح ةكئالَملا یرتوإ
 ۷١[. :رمزلا] (نيملاعلا بر هلل دمحلا لیقو

 بيذعتو هللا ناوضرب اوزاف نيذلا نونمؤملاب ةنحلا ىف بيحرتلا مهفئاظو نمو -۷

 هنآ هلسر ةئسلأ ىلع هدابع هللا ربحخأ دقف .قح امهالكو «رانلا ىف نيرفاكلا

 تسيل ايندلا ةايحلا نأ قحلا اذه ىضتقم نأو ‹«قحلاب ضرألاو تاوامسلا قلح

 كلذ متي امإ «تائيسلا الو تانسحلا ىلع ءازجلا اهيف متي ال هنال «فاطملا ةمتاخ

 نيئيسملا لوحخدو ةلحلا نينسحملا لوخدب قحلا قحيف «رحآلا مويلا ىف ثعبلا دنع

 ىذلا قحلا اذه مامت وه نيرفاكلا بيذعتو نينمؤملاب بيحرتلاب ةكئالملا مايقف «رانلا
 مهئابآ نم حَّلص نمو اهنولخدي ندع تانج : ضرألاو تاومسلا هب تقلحخ
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 انب مکیلع مالّس ۵ ربا لک م مولع وذ ةكنالَمْلاَو مھتایرذو مھجارزآو

 ۲٤[. «۲۳:دعرلا] (رادلا ىبقع معن متربص

 لاقو اهباوبأ تحفو اهوءاج اذإ مح اَمر هجا ىلإ مهر اولا نيدلا قيس

 :vY]. رمزلا] ( نيدلاخ اهولخداق متبط مكيلع مالس اهتنزخ مهل

 ةكنالم هيلع ةراَجحْلاو سالا هدو ارات مكيلهأو مكسفنأ اوف اونمآ نيدلا اياب

 ]ل :ميرحتلا] ( نورم ام نوعي مهر ام هللا نوصعي أل دادش ظالغ

 ارلاق 9 بادان موي ع ففي مكر ارعذا منهج ةنرخل رالا يف نيدلا لاقر و

 (رلالضص يف ألإ نيرفاكلا ءاعد امو اوعداف اوف ىب اراق تالاب مكلسر مكينات كت مل وأ
 ٤٩ ٠١[. :رفاغ]

 اتو ©3 نوسم هيف مهو مهنع رتفي ال ©9 نودا منهج باع يف نيمرجملا نإ

 مك لاف كير انيلع ضقيل كلام اب اودانر 2 نيملاظلا مه اوناك نكر مهاملق
 VA Né] :فرخزلا] (نوهراك حْ مكركأ نكلو قحاب مكانش دل © نوكام

 نايب نود نآرقلا یف اهرکذ درو ءاهب هللا مهرماب یرخآ لامعاب مایقلا مهفئاظو نمو ۸

 ص ارْجَز تآرجازلاف امنع تافاًصلار :یلاعت هلوقک ؛اهنع یلیصفت

 .[۳ :٠ تافاصلا] ¢ رکذ تابلاتلاف

 تامّسَقمْلاَق © ارس تابراجلاف ص ارو تالماحْلاَف © رو تایراڈلاو

 ]4 ا : تايراذلا] € ارم

 تاراق ص ارن تآرشالاو م اًّصَع تفصال ٣ رع تاللا

 ]دا :تالسرلا] اردت وأ ردع ی ارد تاشما م ر

 تاقباسلاف © 2 احبس تاحباسلاو م طن تاطشاتلار ص رف تاعزاتلار

 .[ ا :تاعرانلا] ( ارمأ تاربدملاف ج اس

 .لاوقألا دحأ ىلع كلذك ةكئاللا ىه (۲) . ةكلالم اهنأ لوق ىلع )١(
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 ناسنإلا ةايح ىف ةكئالماب ناميالارثأ

 اذه نإ :انلقو «ناسنإللا ةايح ىف ةكئاللاب نايإلا راثآ ضعب لبق نم انضرع

 :نايإلا

 نم قلخت ىلا ةزجعملا ةيهلإلا ةردقلا ةمظعل ىرشبلا بلقلا راعشتسا نم ديزي - ١

 . عابرو ثالثو ىنثم ةحنجأ ىوذ ةكئالم رونلا

 ىلإ ةكثالملا هلمحت ىحولا نال هللا دنع نم لزغملا ىحولاب ناسنإلا نايل نم ديزي - ۲

 . لسرلاو ءايبنألا

 اهبشت حلاصلا لمعلاو ةدابعلاب هللا ىلإ برقتلا ىف ناسنإلا ةبغر نم ديزي ۳

 .هللا ةدابع نع نورتفي ال نيذلا ةكئالملاب

 كلتب رومعم هنأ ملعي ذإ هلوح نم بيحرلا نوكلا اذهب اًسنأ ناسنإلا بلق المي - ٤

 . ةنيئأمطلاو ةنيكسلاب نينمؤملا ىلع لزنتت اهنأو « ةينارونلا حاورألا

 ناسنإلا رعشتسي نيح تائيسلا لمع نع دعبلاو تانسحلا لمع ىلع لابقإلا

 . هلامعآ هيلع نالجسپ نيذللا نيكلملا دوجو

 رومأملا توملا كلم ركذتي نيح «مودت ال ةيناف ايندلا ةايحلا هذه نآ ىلإ هابتنالا

 لَّعشي نا ايندلا ةايخلا هذه قحتست الف مث نمو ءهللا اهافوتي نح ماورألا فيتا

 .هللا هحابآ ىذلا لالحلا بيطلا عاتملا اهنم هيفكيو «ةرحآلا نع ناسنإلا اهب

 ةنحلا ىف نينمؤملاب ةكثالملا بيحرت ناسنإلا ركذتي نيح ةرخآلل باسحلا لمع ۷

 هناوضرو هتنجب مهيلع هللا معنأ نمم نوکي نأ بحیف ءرانلا ىف رافكلل مهبیذعتو

 .مومسلا باذع مهاقوو
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 ثلاثلا بابلا

 بانكلابناميأآلا

 .ةيوامسلا بتكلاب ناميإلا بوجو ه
 .ةقباسلا بتكلا فيرحت ٠

 .اهلك ةقباسلا بتكلا خسن نآرقلا ٠
 .نآرقلا ظطح هللا ىلوت ه

 ۔.نمؤملا سْضن ىف نآرقلا ةناكم ٠
 .نآرقلاب ناميإالا یضتقم
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 ثثاثلا بابلا

 بنكلابناسيإلا
 فحص : ىخيراتلا اهبيترتب ىه نآرقلا ىف اهركذ درو ىتلا ةيرامسلا بتكلا

 .نآرقلاو ‹ لين إلاو «روبزلاو ‹ةاروتلاو < ميهارب]

 یلص هر مسا رکذو O۵ یکرت نم حقآ دق :میهاربإ فحص رکذ یف ءاج
 فحملا يف اذه هإ © » ىّقبأو ريخ ةرخآلاو » ابتلا ةايحْلا نورثؤت لب ®

 ]4 €: : ىلعألا] ( ىسومو ميهاربإ فحص © ىّلوألا

 رز ةرزاو رزت الأ م» ىو يذلا ميهاربإو 2 سوم فحص يف اب اي مل مآ
 ازجی مت یری فس یس نو ع یس امل ناسنوال سیل نآو مھ یرْخُا

 :٠٠ ٤١[. مجنلا]  ىهسملا كبر ىلإ نأو ى ىفوألا ءازجلا

 ةاررتلا انلرنآ اإ : یلاعت هلوقك نآرقلا نم ةديدع داوم یف ةاروتلا ترکذو

 ید وو را ارد ر او ا نو اھ مکی رواد یم ایک

 رشت الو نوشخاو سالا رشحت الف ءادهش هيلع اوناكو هللا باتك نم اوظفحتسا

 .[٤٤:ةدمالا] ( ةورفاكلا مه كعوأف هللا لر اهب مُكحي مل نمو اليل اتم يتايآب

 باتكلا ىسوم انیتآ ذو :ىلاعت هلوقك «ناقرفلا» مساب اًنايحأ اهيلإ راشو

 :or]. ةرقبلا] ( نودتهت مكلعل ناقرفلاو

 رکذلا دعب نم روبزلا يف اتبتك دقو إل :ةيآلا هله ىف امك «ركذلا» مساب اًنايحآو

 ٠١٠١[. :ءابيبنألا] ( توحلاصلا يدابع اهثري ضرألا نأ
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 هدعب نم نییبنلاو عو لإ انيحوأ امك كّيلإ انيحوآ ا :روبزلا ركذ ىف ءاجو

 سئويو بويأو ىسيعو طابسألاو بوقعیو قاحسإر لیعامسإر میهاربإ ىلإ انيحوأو
 :N ءاسلا] ( اروبز دوواد انیناو نامیلسو نوراهو

 ٍضعب ىلع نييبنلا ضعب انأضف دقلو ضرألاو تاّوَمُسلا يف نب معا كرو

 .] :ءارسإلا] ( اروبز واد اتیتآو

 نبا یسیعب مهراثآ ىلع انیفقو ل : نآرقلا ىف عضوم نم رلشكأ يف ليجلإلا رکذو

 نيب امل اقدصمو رونو ىه هيف ليجإإلا هاناو ةاروملا نم هيدي نيب امل اقدم مير

 ]6: ةدئالا]  نيقتملل ةظعومو ىدهو ةاروتلا نم هيدي

 يف الجو ليحإلا هانينأو ميرم نبا ىسيعب انيق السرب مهراثآ ىلع افق ملو

 ناوضر ءاغتبا الإ مولع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو ةمحرو قار هوعبتا نيدلا بو
 ( ةوقساف مهم ريثكو مهرجأ مهنم اونمآ نيذلا اينا اهحياعر قح اهوَعر امف هللا

 .[۲۷ :دیدحلا]

 :نارمع لآ ةروس نم تايآلا هذه ىف اعم ليجإلاو ةاروتلا ركذ ءاج امك

 امل اق اقدم يحْلاب باكا كيلع لن د مويا يحلا وه لإ ال هللا ت متا
 ٤]. ا :نارمع لآ] ساتل یده لبق نم © لیجإلاو ةاروتلا لرو هيدي نیب

 مساب امإو نآرقلا مساب امإ ةريثك تايآ ىف هركذ درو دقف ميركلا نآرقلا امأ

 :ركذلا مساب امإو «باتكلا مساب امإو «ناقرفلا

 .[٠:ق] ( ديجمْلا نآرقلاو قلب

 .[۲: فسوي] ( تولقعت مع ايبرع انآرف هانلزنأ اإ

 دهر و نيب رك ءم نع هرم لر يذل هاوو
 :١[. فهكلا] ( اجو هل لمي ملو باتكلا دبع ىلع لأ يذلا هلل دمحلا

 هلإ نولوقبو ردنا اوعمس امل مهراصباب كنوز اورفك نیلا داکی نول
 .]0۲ ۱ :لقلاز ( يمال رك الإ وه امو ع9 ٌنونجَمَل
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 ناإلاب رمألا ءاج امك ۔ اهلك ةلزنملا بتكلاب ناهإلاب ىنابرلا رمألا ءاج مث
 .هب الإ ءرملا ناميإ متي ال «ناميإلا نم ءزج اذه نآو - لبق نم ةكتالملاب

 ىتلا اهتروص ىلع دعت ملو اهلهأ اهفرح دق ةقباسلا بتكلا نأب رابخإلا ءاج امك
 .اهب هللا اهلزنأ

 لفكت هللا نأو ءاهلك ةقباسلا بتكلا خسن دق نآرقلا ناب كلذك رابحخإلا ءاجو
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 هةيوامسلا بتكلاب ناميإالا بوجو

 ةفصو «ةرات رمألا ةخيص ىف نآرقلا ىف ةيوامسلا بتكلاب ناإلا ركذ ءیجي

 نرد اهضعېب نالا وأ ةلرنملا بتکلاپ ناإلا مدع ءیىجي امک .ىرخأ ةرات نينمؤملل

 . ةثلاث ةرات رفكلا ىلع ةمالع رحآلا ضعبلا

 لیعامسإو إو ميهاربإ يْإ لزثأ امو انيل لزنأ امو هللاب مآ اووف : :رمألا ةلثمآ نمف
 ال مهر نم نويبملا يتوأ امو ىسيعو سوم يتو امو طابسألاو بوقعيو قاحسإو

 "N : ةرقبلا] ( نوملسم هل نحو مهنم دحأ نيب قرف

 امو هللاب انما لف :نارمع لآ ةروس ىف هل ةهباشم ةخيص ىف ءاج امك

 يتوأ امو طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهآربإ ىلع لرتأ امو انام لز

 ¢ نوملسم هل نحنو مهنم دحأ نيب قرف ال مهر نسم نويبللاو ىسيعو يسوم
 ۸٤[, :نارمع لآ]

 اها :ءاسنلا ةروس ىف ىلاعت هلوق لثم ىف ةلمجم ةغيص ىف رمألا ءىجي دقو

 نم لزنأ يذلا باتكلاو هلوسر ىلع لزت يذلا باقكلاو هلوسرو هللاب اوم اونم نيل

 ٠۳١١[. :ءاسلا] لف

 ٍلثم يف ف ءىجسيف اهلك ةلرئملا بتكلاب نونمؤي نيذسلا مه مهنأب نينمؤلا فصو امأ

 نومي نيذلا ©) نيقتملل ىده هيف بير ال باكا كلذ © جتا :ةغيصلا هله

 مو ك لز اهب نومي نيدلاو ت توقفي مهار امو ةالصلا نوميقبو بيلا

 ]4دا : :ةرفبلا] ( توقوي مه ةرخآلابو كبف سم لز

 هللاب نمآ لک نودمْؤمْلاو هر نم هل لز امب لوسُرلا نمآف :یلاعت هلوق یف را
 0 :ةرقبلا] ( هلسرو هبتکو هتکلالمو

 نورفکیو اهضعبب نونمۋي نيالا وأ اهلک بتکلاب نونمۋپ ال نيذلا فصو امأ

 هبتکو هتکئالمو هللاب رفکی نمو ) : :یلاعث هلوق لثم یف ' ءیجیف رافک مهناب ضعبب

 ]9: ءاسلا] اديب الالض لص دق رخآلا مويلاو هلسرو

 هلص نم هللا لزدي نأ ايغب هللا لزنأ اب اورفكي نأ مهسضنأ هب اورعش ذا امشب

 اذإو 2 نيهم باذع نيرفاکللو بضع ىلع بضغب وءابف هدابع نم ءاشي نم ىلع
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 هءارو امب نورفكيو انيلع لز امي نمت اولا هللا لزنأ امي اودمآ مهل ليف
 ( نيز منك نإ لبق نم هللا ءايبنأ تولع ملف لف مهَعَم امل اقدم قحا وهو
 ۹١[. ء٠۹ :ةرقبلا]

 وأ نينمؤملل اًمصو وأ ارشابم مآ تناک ءاوس «اهلاثمأو تایآلا هذه موهفمو

 ءرملا ناميإ متي ال ېجاو رمأ اهلك ةيوامسلا بتكلاب ناميإلا نأ وه ‹نيرفاكلل اًقصو

 . هب الإ

 نم هدنع نم لزن ام قدصو هللاب نمؤي مادامف .نمؤملل ةبسنلاب ىهدب رمآ كلذو
 ءايبنألا ىلع ةقباس اًبتك لزنأ دق هنآ ميركلا هباتك ىف هربخي هللا مادامو «ىحولا

 . هللا دنع نم ةلرنم اهنأ اتقي دقتعيو ةلزنملا بتكلا هذهب نمؤي نأ بجاولاف «لسرلاو

 !؟قالطإلا ىلع اًمؤم نوكي لهف اهب بدك وأ ةقيقحلا هذه ىف كش ولو

 !؟هللا نم هیلإ اینا اربخ بذکی وهو اقح هللاب اًتمؤم نوکی فیکو

 بذكي وأ كشيو اًقح هللا دنع نم ةلرنم اهنأ بتكلا ضعبب نمؤي هنإ لاق ول كلذك

 ؟كلذ معر ولو هللاب اًثموم نوكي لهف «هللا دنع نم لزنم بتكلا نم اهريغ نأ

 افرح ناسنإلا بذك اذإ ناميإلا دجوي فيكف . قيدصتلا ناميإلا مئاعد نيب نم نإ
 ىتلا بتكلا ضعبب نمؤم وأ .هللاب نمم هنأ هاوعد ةميق امو ؟هب هللا هربحآ امم ادحاو

 . .اهبذكي ىلمعلا ليلدلا نال اهبحاص ىلع ةدودرم ىوعد اهنإ 1!؟هللا اهلزنآ

 هللا ةدابعب رمالا یھ «ةدحاو ةقيقح ىلع ىوتحت اهلك ةيوامسلا بتکلا 0

 امو :لوقي هللا نال ءاهب تلزن ىتلا تاغللا ىف ةلزاملا بتكلا تفلتخا دقل .ه
 ٤] ر ی وا لر ی ت

 عئارش لزنآ هنآ انرېخي هللاف ا یتش نب هویت اپت بکا هذه تفلتخا كللك

 مكلعجل هللا ءاش ولو اجاهنمو ةعرش مكيم اتلعج لكل :نيفلتخملا ماوقألل ةفلتخم

 ]4۸ :ةسالا] مكانا يف كويل نكلو ةدحاو ةن

 نم اتلسرأ امو :ريغتت مل ةدحاو اهلك بتكلا هذه ىف ةيلصألا ةيضقلا نكلو

 ۲٠[. :ءايبنألا] ( نودبعاف انآ ألإ هل ال هنأ هيل يحون الإ لوس نم كلب
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 4 توغاطلا اوبتجاو هللا اودبعا نأ الرّسّر ةا لك يفاقَعَب دقو
 ١٠[. :لحنلا]

 ميهاربإ هب اتيصو امو كي انيحوأ يدلاو احون هب صو ام نيذلا نم مّكَل عرش

 1Y] :ىروشلا] ٠ هيف اوفرفتت الو نیلا اوميقأ نأ یسيعو یسومو

 شرعا وذ تاجرا عيفرإ :باسحلا مويب سانلا رذنتل اهلك بتكلا تلزن كلذك

 ال نوزراب مه موی ۵ قالا موي ر ديل هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلا يقلي
 لك ىزجت مولا » راق دحاوُلا هلل مولا كما نمل َءيّش مهم هللا ىلع یفخي

 .]۷ ٥ :رفاغ]  باّسحلا عيرس هللا نإ مولا مْلظ ال تبسك امب سفت

 .ءاوس دحاولا باتکلاٻ نایإلاک ره اھلک ٻېتکلاپ نایولاف كلذك رمألا مادامو

 نم ةقيقحلا ىف ءاج دق لادحلا اغ .لادج ىلإ جاتحت ال ةحضاو نمؤملا دنع ةيضقلاو

 .هللا دنع نم لزنم نآرقلا نأب اونمؤي نأ اوضفر نيذلا مه مهنأل باتكلا لهأ

 .هللا ىلع ءالؤه باسحو

HH # H# 

 . ةقرفتم ةهلآ اودبعت الو هدحو هلل نيدلا اوميقأ ی (۱)
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 ةقباسلا بتكلا فيرحت

 دوم یف دعت ملف ‹مهبتک اوفرح باتكلا لهآ نأ لرنملا هباتك ىف هللا انربحخآ

 نع ملكا نوفرحي اوداه نيذلا نمل : دوهيلا نع ءاج دقف .هللا اهلزنآ ىتلا

 ٤١[. :ءاسنلا]  هعضاوم

 ( دعضاوم نع ملكا نوفرحي ةيساق مهبول انلعجو مهانعل مهقاذيم مهصقت اميل
 ١۳[. :ةدئاملا]

 مويان مآ ولاق نزلا ني رفكلا يف نرعراسي نيا كز ال لسا هناي

 كونأي مل نيرخآ, مقل نوعامس بذکلل نوعاٌمْس اوداه نيذُلا نمو مهبول نمؤت ملر
 ]4 :ةدئالا] ( هعضاوم دعب نم ملكا نوري

 نم هوبسحتل باتكلاب مهتسلأ وولي اقيرفل مهنم إو :ىراصنلا نع ءاجو

 ىلع نووقيو هللا دبع نم وه امو هللا دنع نم وه نولوقيو باتكلا نم وه امو باتكلا

 YA]. :ناربع اإ ۵وي ممر بذا ل

 :نآرقلا ىف هيلإ ةراشإللا ثدرو اهلكو «باتكلا لهأ بتك ىف تعقو

 .هيلع وه ام ىلع ظفللا ءاقب عم ىنعملا فيرحت - |

 .ةفاضاإلاو رييغتلاب فيرحتلا - ۲

 .نامتکلاب فیرحتلا ۳

 :فيرحتلا نم لوألا عوتلا ةلثمأ نمف

 ىتلا ةاروتلاو .نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا ةلزئملا هبتك عيمج ىف ابرلا مرح دق هللا نأ

 لمحت لازت ام - ةعينش تافيرحت نم اهيف ثدح ام لك مغر - مويلا دوهيلا ىديأ نيب

 .سانلا عم لماعتلا ىف ةنامألا بوجوب اصنو !ابرلا ميرحتب اصن

 «يلودلا قاطنلا ىلع ابرلاب نولماعتي - مولعم وه امك - دوهيلاف كلذ عمو

 رلظبف : یلاعت هللا لوقي كلذ نعو ‹قح رپغپ سائلا لاومأ هقپرط نع نوبلسپو
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 د ريف هللا ليبس نع مهصبو مهل تلحأ تاع مهّيْلع ارح اوداه نيذلا س

 اباذَع مهنم نيرفاكلل ادعو لطابلاب ساتلا لاومأ مهلكأو هنع اوه دقو ابرلا مهدخأو

 IN °1 : ءاسنلا]  اميلأ

 هوفرح فيك ىرخأ ةرابعب وأ ءمهباتك ىف دوجوملا صنلا ىلع اولياحت فيكف

 !؟مهلاومآ بلسو سانلا عم ابرلاب لماعتلا مهسفنال اوحيبيل

 ىف ةبجاو ةنامألا كلذكو «دوهبلا نيب لماعتلا ىف زئاج ريغ ابرلا نإ :اولاق دقل

 الف دوهيلا ريغ نم هعم لماعتت ىذلا ناك نإ امآ . . ضعب عم مهضعب دوهيلا لماعت

 تدرو ام كلذو .. هلام لکأت نأ كيلع ساب الو ابرلاب هعم لماعتت نآ كيلع ساب

 كي هدوي راطقب هنمأت نإ نم باتكلا لهأ نمو :نارمع لآ ةروس ىف ةراشإلا هنع
 سيل اولاق مهنا كلذ املا هلع تمد ام لإ كيل اإ هؤ ال راتیدب هنأت نإ نم مهنمو
 .[۷۵ :نارمع ا و یم یدک لا یل درلو ی یتا ی م

 ءادوهی اوسيل نيذلا «نييمألا» لاومآ بلس ىف انيلع جرح ال :اولاق مهنآ ی

 مرح هنإف هللا ىلع بذك اذه نأ نوملعی مهو كلذ مهل حابأ هللا نآ نومعزيو

 !“نييمآ ريغو نييمأ ءاعيمج سانلا لاومآ بلس مهيلع مرحو اًقالطإ ابرلا مهيلع

 :ةريثك ةلثمأ هلف ةفاضالاورييغتلاب فيرحتلا ام

 هللا لزنأ ام ريطاسألاو صصقلا نم ةعومجم ةاروتلا ىلإ اوفاضأ دقف دوهيلا امأف

 نم ىبن نم امو .مهئاينآ قح یف شحفلا دح ىلإ لصي اهضعب «ناطلس نم اهب
 لب .موصعملا ىبنلا نع ًالضف ىداعلا صخشلاب قيلي ال اكولس هب اوقصلا الإ مهئايبنآ
 جرخي ال اًمالك ىلاعتو هناحبس هللا قح ىف اولاقو ةيهولألا ماقم ىلع اوءرجت مهنإ
 اهريغو لاوقألا هذه لوددری اولظ دقو لاب ىلع هل رطخپ ااو طق نمؤم مف ن

 قل :لقالا ىلع اهنم نيتثا نآرقلا مهيلع لجسو « مم لوسرلا نمر ىتح
 ءايبنألا مهلتقو اولاق ام بتكنس ءاّيْعأ نحنو ريقف هللا إلا اولاق نيذلا لوق هللا عمس

 اذه نرقلطي اولارامو .لزنم باتك مهل سيل نيذلا ىأ ؛نييمألا» ظفل برعلا ىلع نوقلطي دوهيلا ناك (۱)
 ىقيقحللا باتكلا باحصأ مهدحو مه مهنأ نومعزي منال ءدوهيلا ريغ نم اهلك ةيرشبلا ىلع ظفللا
 !دوهيلا ريغ نم ممألا لك یأ ؛«نییمالا» مهنومسي اایحأو !باتک هل سیل مهادع نمو
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 سي هللا أو مكیدیأ تمْدَق امب كلذ « قيرحْلا باذَع اوفو لوقنو ٍقح ریفب

 .[۱۸۲ «۱۸۱:نارمع لآ] ( دیبعلل مالَظب

 ناطوسْبَم هادي لب اولاق امہ اودعُلو مهيد تلع ةّلولعَم هللا دي دوهي تلاقو
 :é]. :دئالا] ( ءاشي فيك قفي

 ىلإ هتبسن نم نمؤملا ندب رعشقي امن هللا قح ىف كلذ نم عشبأ اهيفف ةاروتلا اما
 .'لجو زع هللا

 يف نکلو ةعاشبو افخس لقي ال ام ةفاضإلاو رييغتلا نم یوحیف ليجنإلا امآو

 نو : هللا نبا هنأپ معزلاو مالسلا هيلع ىسيع هيلات وه كلذ «رحلآ هاجتا

 باتكلا نم وه امو باتكلا نم هوبسحَقل باتكلاب مهتتسلأ نووي اقيرَفَل مهنم

 نوملعي مهو بدكلا هللا ىلع نولوقيو هللا دنع نم وه امو هللا دنع نم وه نولوقيو

 ادا اونوك سال لوفي مت ةونلاو مكحلاو باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ناك ام ©

 نوستن امنو باتکلا ۵وم امی نتا اوکو نکو للا نود نم ی

 متنأ ذإ دعب رقكلاب مكرمأيأ ابابرأ نييبنلاو ةكئالملا اودختت نأ مكرمأي الو ©

 .A]. ۸ :نارمع لآ] ( كوملسم

 ‹سدقلا حورو نبالاو بألا :ةثالث هللا نوکو هلل هتونبو یسیع ةيهولآ ةروطسأو

 نم اهنآ اومعزو مهيدیأب اهوېتک ءهللا دنع نم لزاما ليجإلا ىلإ تفیضآ ةفاضإ اهلك

 .هللا دنع

 نآو «ديحوتلا ةقيقح نيبو «ةروس نم رشثكأ ىف ًالصفم ادر مهيلع نآرقلا در دقو

 تأ میرم نبا يسیع اي هللا لاق ذو :ديحوتلا ةملك الإ لقي مل مالسلا هيلع ىسيع
 ام لوف نأ يل نكي ام كناحبس لاق هللا نود نم نيه يمأو ينوذخُلا ساتلل تل
 كُل كسفت يف ام مّلعأ الو يسفن يف ام ملعت هتملع دقف هتلف تدك نإ قحب يل سبأ

 ةرجشلا نم ناسسنإلا لكأ نأ دعب هناطلس ىلع فاح دق هللا نإ :مهلوق كلذ ىلع ةلثمالا طسبأ نم (1)

 ةايحلا ةرجش نم اًضيآ ناسنإلا لكأي نأ - هناحبس - ىشخو «ةفرعملا ةرجش مهمعر ىف ىهو ةمرحلا
 ال ىكل ةايحلا ةرجش ىلع ةديدش ةسارح ماقأو «ةنجلا نم هدرط كلذ لجأ نمو !دبألا ىلإ ايحيف

 نأ مسقأف مهسلارج ةرثك نم ليئارسإ ىنب ىلع بضغ هللا نإ ؛اًسضيأ مهلوقو !اهيلإ ناسنإللا لصي

 ناك ىذلا رشلا ىلع هلإلا برلا مدنتو» ليئارسإ نب نع یضر یتح یسوم اندیس هعجارف «مهکلهی
 !؟لیئارسإ بعشب هلمع یونی
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 تکو ميرو يير هللا اودبعا نأ هب يبرم ام الإ مهل تف ام 9 بولا مال تأ

 يش لك ىلع تنو مهيلع بيقرلا تنآ تدك يتيوت امف ميف تند ام اديهَش مهبل

 ]۷ 7٦ :ةدئالا] ( ديهش

 ىتم ليجنإو اقول ليجنإو صقرم ليجلإ) ةدمتمملا ةعبرألا مهليجانأ نآ مهما نكلو
 اهلك نوكت نأ ىفني ام «نأشلا اذه ىف ضعب عم اهضعب ةبراضتم “"(انحوي ليجلإو
 !هللا وه اهردصم نوکي نأ نع الضف «دحاو ردصم نم

 ةسينكلا تعنم «ابانرب ليج وه اًسماح ًاليجنإ كانه نإف هلك كلذ نع ًالضفو

 رارق رادصإب هدلنع دج وي نم تٽتددهو «هخسن نم اهدي ىف عقو ام تقرحأو «هلوادت

 نأ ررقي هنال (هترفغمو هللا اوضر نم - مهمعر ىف - نامرحلا ىآ) هدض نامرح

 !هدعب نم مسي دمحم ةثعبب رشب هنأو «ءاهلإ الو ابر سیلو «رشب لوسر ىسيع

 :نيعون ىلع وهف نامتكلاب فيرحتلا امأو

 . لبا دمحم ةثعب ىلإ ةراشإلا نامتكو «ةعيرشلا ماکحآ نامتک

 هللا ةخأ ذو :هللا اوصعف نامكلا مدعب اورمآ مهنأ مهيلع لجسسي نآرقلاو

 هب اورتش داو مهروهظ ءارو هوبنف هنومتكت الو ساتل ةننيبتأ باتكلا اوتو نيذلا قاقيم

 :IAY]. نارمع لآ] ( تورتشي ام سف اليل ان

 نومتكيل مهتم اقيرف إو مععادبأ نوُهرْعي اّمَك هنوُهرْعَي باقكلا مها نيدلال

 ٠٤١[. :ةرقبلا] ( نومّلعي مهو قحلا

 ہللا دنع نم یتای لوسر لکب اونمؤی ناب اتاٹیم مھبلع ذخا ہللا نآ مھبلع لجسیو

 ىف مهدنع درجوم ايم دمحم ةثعب ربخ نإ مهيلع لجسي امك «مهعم ال اًئدصم
 مك ءاج م ةمکحو بانک نم مکین امل نیلا قايم هللا دلخأ ذلو :ليجلإلاو ةاروتل

 ير مكلذ ىلع متذخأو متررفأآ لاق هلرصأو هب نمل مكعم امل قدصم لوسر
 مه كيأوأق كلذ دعب أوت نمف 9 نيدهاشلا نم مكعم انو اودهشاك لاق انررفأ اوأاق
 A۲ A] :نارمع لآ] ( توقسالا

 .لزاملا صنلا نم ال هتركاذ نم اهبتک مهلکو
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 نيب امل اقدصم مكي هللا لوسر ىلإ ليئارسإ ينب اي میرم نبا یسیع لاق إو

 واق تاتيبلاب مهِءاج امف مح مسا يدب نم ينأي لوسرب ارش ةاروتلا نم يدي
 ٦[. :فصلا] ي نیم رحس اذه

 ةاروشلا يف مهدنع ابوكم هنودجي يذلا ا يّمألا يبثلا لوسرلا نوعبتي نيا

 مهيلع مرحيو تابيا مهل لحيو ركىملا نع مهاهنيو فورعَملاب مهرمأي لا
 هورزعو هب اونم نيذلاف مهّيلع تناك يلا لالغألاو مهرصإ مهلع عضو ثئابخل

 :٠٠١١[. فارعألا] ¢ توحلقملا مه كلوا هعم لزنأ يذلا روثلا اوعبتاو هورصنو

 اومتكو مهبر رمآ اوصع دقف باتكلا لهأل اهلك اياصولا هذه نم مغرلا ىلعو
 :سانلا ىلع هنالعإب اورمآ ىذلا قحا

 ةيدوهبو ىدوهیب یتآ مش هللا لوسر نآ» امهنع هللا یضر رمع نب هللادبع نع
 ىلع ةاروتلا ىف نودجت ام» :لاقف دوهي ءاج ىتح ميم هللا لوسر قلطناف ءاينر دق

 ءامهب فاطیو امههوجو نیب فلاخنو امهلمحنو امههوجو دوسن :اولاق ؟«ینز نم
 مجرلا ةيآب اورم اذإ ىتح اهوءرقف اهب اوءاجف .؛نيقداص متنك نإ ةاروتلاب اوتآف» :لاق

 هل لاقف .اهءارو امو اهيدي نيب ام أرقو مجرلا ةيآ ىلع هدي أرقي ىذلا ىتفلا عضو

 ةيآ اهتحت اذإف اهعفرف .هدي عفريلف هرم : يع هللا لوسر عم وهو مالس نب هللادبع

 .«امجرف مشع هللا لوسر امهب رمأف «مجرلا
 نوملعي مهو ماب لوسرلا مامأ ةعيرشلا ماكحآ راكنإ ىف حجبتلا اذهب اوناك اذإو

 عم نوعنصی فیکف «مهدیکو مهلیحب هربخي یحولا نآو «یحولاب دیؤم لوسر هنآ
 !؟هوؤبخ ام مهل فشكيل مهيلع ىحولا لزنتي ال نيذلا سانلا ةماع

 هيلع هل حيرص ركذ لك وحم ىف اودهتجا دقف « مبيع لوسرلا ةثعبل مهراكنإ امأ

 تيقب دقف الم مهداهتجا لک عمو .سانلا نع ه هوفخآو مهبتك ىف مالسلاو ةالصلا

 . ميم لوسرلا ءىجمل ةراشإ اهنأب الإ اهريسفت نكي ال ليجلإلاو ةاروتلا ىف تاراشإ

 :نیرشعلاو ىداحلا حاحصإلا ىف ءايعشأ رفس ىف ميدقلا دهعلا ىف ءاج

 لفاوق اي نيتيبت برسعلا دالب ىف رعولا ىف .برعلا دالب ةهج نم ىحوا

 . ملسمل ظفالاو ملسمو ىراخیبلا هاور (۱)
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 «هزبخبب براهلا اوفاو ءاميت ضرأ ناكس اي .ناشطعلا ةاقالمل ءام اوتاه .نييناددلا

 سوقلا مامآ نمو لولسملا فيسلا مامآ نم .اوبره دق فويسلا مامأ نم مهنإف

 ةثسك ةنس ةدم یف :ديسلا ىل لاق اذکه هنإو .برحلا ةدش مامأ نمو .ةدودشملا

 ليئارسإ هلإ برلا نأل «لقت راديق ىنب لاطبآ ىسق ددع ةيقبو دجم لك ىنفي ريجألا
 . )لکت دق

 . ؟طيلقارافلا ىدعب نم ىتآي» :مالسلا هيلع ىسيع ناسل ىلع ليجنإلا ىف ءاجو

 نأ اوبأ دقو «دمحأ» نم ةقتشم اهنآ ىأ .(دمحلا» اهائعم ةينانوي ةملك هذهو

 اليكلو ئراقلل ةموهفم ريغ لظت ىكل اذكه اهوقبأو ةيبرعلا ةخسنلا ىف اهومجرتي
 !حيسملا دعب ىتأيس ىذلا اذه نم ملعي

 | مم دمحم الإ حيسملا دعب تاي ملو . .نمزلا رم دقو
 ىلع ًابنلا اله ةيرصملا مارهألا ةفيحص ترشل )م۱۹40) ھ٥6 ماع یفو

 :اهتاحفص ىدحإ

 رکذ اهيف ءاج ةاروتلا نم ةيدف ةخسن ىلع ءانيسب نيرتاک تناس رید یف رشعا

 .«مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 !روهظلا ىلإ ىرحخآ ةرم دعت ملو ةخسنلا هذه تفتخا مث

 نوُفرْعي امك هنوفرعي بادكلا ماتين نيدلا :لوقي ذإ ميظملا هللا قدصو

 ]4: ةرقبلا] ( نوُمَلعي مهو قحلا نومتكيل مهنم اقيرف نإو مهءانبأ

 ١١۹[. :ةرقبلا] قحلا مهل نبت ام دعب نم مهسفنأ دنع نم ادسح إف
 ذإ ءالتبالا ىف حجنف ميظعلا ءالتبالا هالتبا نيح مالسلا هيلع ميهاربإ هللا مرک دقل

 للا هادفف «ذيفنتلل ٍلعفلاب دعتساو هللا رمل ملستساف ليعامسإ هنأ حېذي نأ هللا هرمآ

 هر میهاربإ یلتبا داو :اًمامإ سانلل هلعجڄ نأٻ میماربإ راتحخاو ورظع حبذب

 OYE : ةرقبلا] 4 امام سانلل كّلعاج يّنإ لاق نهُمتأت تاملكب

 ةراشإ ءاميت ضرأ ناكسو «شيرق ءابآ دحأال مسا راديقو «ةيبرعلا لئابقلا ضعبل ميدق مسا نريئاددلا (۱)

 ىحولا لوزن ىلإ ريشي هلك صللاو .ةنيدملا ىلإ ةكم نم نورجاهملا مه نوبراهلاو .ةنيدملا لهأ ىلإ
 ةرجهلا نم ةنس دعب ردب ةكرعم عوقرو ةنيدملا ىلإ مهترجهو نينمؤملا داهطضاو برملا ةريزج ىف
 .ةكرعملا ىف مهلاطبأ نم ددع لتقمر شيرق نم رافكلا دجم عايضو
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 هدعب نم هتيرذل دهملا اذه لظي نأ مالسلا هيلع ميهاربإ علطق ميركتلا ةظحل ىفر

 .(نيملاظلا يدهع لاني ال لاق : هناحبس هللا هباجاف ( يتیرذ نمو : هپر لاسف

 .دهعلا مهنم ذخؤيف اوملظ اذإ الإ ميهاربإ ةيرذ ىف لظي دهعلا نأ كلذ ىنعمو

 نع مالسلا هيلع ميهاربإ ةيرذ نم مهو «ليئارسإ ىنب ىف لعفلاب دهعلا ىقب دقلو

 هاتمجو ناقل سةرم یف نک الف بانک سوم اتیا فلول :قاحسإ هنبا قیرط

 اةتاياب اوناكو اوربص امل اراب نوُدْهي ةمثأ مهنم اتلعجَو ©© ليئارسإ يل ىذه
 Yé YY] : ةدجسلا]  نودقوي

 ( َنيمّلاَعْلا ىلع مكتلضُف ينأو مكيلع تمعنأ يلا يتمعن اوركذا ليئارسإ ينب ايإط
 ٤۷[. :ةرقبلا]

 هيلع ميهاربإ ةيرذ نم رحخآ اًقيرف هاطعأو مهنم دهعلا هللا عزنف اوملظ مهنكلو
 اورفكو مهبولق دقحلا ألم ذئدنعو . ميم ىبنلا دج ليعامسإ ءانبأ مه مالسلا

 نولوقي «شیرق رافک ىلع هب نوحتفتسیو هشعبم نوبقرتی اوناک امدعب میم لوسرلاب
 هنآ مهنم انظ «هب مکرهقنو ازع هب دادزنو هعبتنسو یبن برعلا ةريزج یف رهظیس : مهل
 !هب اورفک لیعامسإ ءانبآ نم ءاج املف «قاحسإ ءاثبآ نم نوکیس

 ىّلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو مهم امل قدصم هللا دنع نم باتك مهءاج امو
 امس 3 نيرفاكلا ىع هللا ةن هب اورَقَك اوفر ام معاج امف اورَقَك نيل

 نم ءاشي نم ىلع هلضف نم هلا لرب نأ انب هللا لأ امي اورفكي نأ مهن هب اورتشا

 ]۰ ء۹ :ةرقبلا] ( نهم باذَع نيرفاكللو بضع ىلع بضع وءابف هدابع
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 اهلك ةقباسلا بتكلا خسن نآرقلا

 ىقبيل ريحخألا هباتك لزنيو اهلك ةقباسلا بتكلا خسني نأ ىلاعتو هناحبس هللا ءاش

 . ةعاسلا مايق ىلإ ضرألا ىف

 دمحم لوسرلا ثعب امنيب ؛ةصاخ هموق ىلإ لسري نيقباسلا نم لوسر لك ناک

 كم هل يذلا اعيمج مكي هللا لوسر ېنإ سالا اهیأب لف : ةفاك ةيرشبلا ىلإ مام

 يذلا ٍيَمألا يلا هلوسرو هللاب اونمآف تيمير ي وه الإ هلإ ال ضرألاو تاّوَمُسلا

 .]10۸ :فارعالا] 4 نودتهت مك هوعباو هتاملكو هللاب نمو

 .[۲۸ :ابس]  اريذنو اريشب سال ةا الإ كانلسرأ امو

 :ةفاك سانلل نآرقلا لزنأ امئيب نينيعم ماوقأل لرنت ردت ةَ ةقباسلا بتكلا تناك كلذكو

 :٠۲[. ملقلا] (نيملاعلل ركذ لإ ره امو

 نم هقيس ام لماكلا لماشلا باتكلا اذه خسي نأ هللا ةئيسشم تضتقا كلذل

 نم هيدي نيب امل اقدصم قحاب باتكلا كي اكزنأو :اهيلع نميهيو اًعيمج بتكلا

 قحا نم كءاج اًمع مهعاوهأ عت الو هللا لزنأ مب مهنيب مكحاف هيلع اتميهمو بانكا

 ام يف مكولبيل نكأو ةدحاو هم مكلعجل هللا ءاش ولو اجاهنمو ةَعارش ميم المج لكل

 ی ترفلتخت هيف مک امہ مکین اعیمج مکعجرم هللا ی | تاريخا اوقبتساف مكاتآ

 ام سعب نع وقي نأ مهرذخاو مهعارعأ عيت الو هلا لزا امي مهيب محا نآو

 نم اريك إو مهبونذ صعب مهبیصب نأ هلا دیری ما معاق اولو نإ كلل زذ

  نونقوي موق امكح هللا نم نسحأ نمو نوبي ةيلهاجلا مكحفأ © ۵ نرقسافل سالا

 ٤۸ E) ۰ :ةدئا(لا]

 لق : :نآرقلا ضفريو بتكلا نم قبس اب كسمتسي نأ دحآ نم لبقي دعي ملو

 نم مكا لزنأ امو ليجإلاو ةارولا اوم يق ىح ٍءيش ىلع متسل باقكلا لهأ اي

 4 :ةدئالا] ( مكبر

 رارقإلا :اهانعم ةيآلا هذهب نيبطاخلملا باتكلا لهأل ةبسلاب ليجنإلاو ةاروتلا ةماقإو

 ةينادحولا هذه ناررقي هللا دنع نم نيلزاملا ليجمإلاو ةاروتلا نأ كلذ ءهللا ةينادحوب

 ‹ىرخأ ةرم امهتماقإ وه مهنم بولطملاف .امهوفرح باتكلا لهآ نكلو ءاًمراج اًريرقت
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 ارماو مام ادمحم اركذ دق ليجنإلاو ةاروتلا نإ مث .ديحوتلا لصأ ىلإ عوجرلا ىأ
 نم هيلع لزن امو مب لوسرلاب ناإلا اهانعم امهتمافإف «هروهظ دنع هعابتاب
 4 :نارمع لا] ( مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ :مالسإلا یآ . .یحو

 (نيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو هنم لبقي نف نيد مالسإلا ريع عتبي نمو
 .[۸۵ :نارمع لآ]

 سفن ىذلاو» :لاق هنأ مشي هللا لوسر نع هنع هللا یضر ةريره یبآ نعو

 نمؤي الو توي مث ینارصن الو یدوهی ةمالا هذه نم دحأ یب عمسی ال ٠ هديب دمحم

 .'«رانلا باحصأ نم ناک الإ هپ تلسرآ یدلاب

# #  H#K 

 :وحنلا اذه ىلع ة ةقباسلا بتكلا نم نمؤملا فقوم صيخلت نكي كلذ ىلع

 : یتأی امک یخیراتلا اھبیترتب یھ نآرقلا یف اھرکذ درو اک لرزنآ هللا ناب نمی -
 .نآرقلا - ليجنإلا - روبزلا - ةراوتلا - ميهاربإ فحص

 زع هللا ةينادحو ىه ةدحاو ةيساسأ ةقيقح ىلع ىوتحت اعيمج بتكلا هذه نآو ۔ ۲

 . هلع یهلیو هب رمأی امیف هتعاطو ‹«كيرش ريغب هل ةدابعلا صالخإ بوجوو لجو

 امإ اهنال ةلزنملا اهتروص ىف دوجو اهل دعي مل نآرقلا ىلع ةقباسلا بتكلا نأ ۳
 یدیآ ىلع تفرح امإو «ميهاربإ فحصك فورعم رثأ اهل دعي ملو تعاض

 .ليجنإللاو ةاروتلاک اهباحصأ

 زربأ نمو .نامتكلاب امإو ةفاصإلاو رييخغتلاب امإ ناك بلاغلا فيرحتلا نأ ٤

 هومتك ام زربأ نمو .ثيلثتلا ةصقو ىسيع هيلأت ةصقو ةراوتلا ريطاسأ تافاضإلا

 . ميم لوسرلا ةثعب نع رابخإلا
 .فرح امو اهم عاض ام اهلك ة ةقباسسلا بثكلا خسن تضتقا دق هللا ةئيشم نآ . ه

 قبس ام لکل اًخسانو ‹«هيلع اًتميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اًقدصم نآرقلا لزنأو
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 . هيلع قفتم (۱)



 نآرقلا ظطح هللا ىلوت
 هللا لفكت مث .هل اًخسانو انآ انركذ امك هيدي نیب امل اقدصم نآرقلا هللا لزنأ

 وأ عايض نم اهلك ةقباسلا بتكلا هل تضرعت اه ريخألا هباتك ظفحب ىلاعتو هناحبس

 .]4: رجحلا] ( نوظفاح هل اإو ركذلا اتلزن نحن اإ : فیرحت

 ءنامزلا نم اًنرق رشع ةعبرأ لالخ اًظوفحم - هللا هدارأ امك - نآرقلا یقب دقلو

 ملو هنم صقني مل . فیرحت الو ربیغت هبصی مل «یقبی نأ هل هللا ءاش ام اًیقاب لظیسو

 . لش هلوسر ىلع هللا هلزنآ دلم دحاو فرح هيلع دزی

 :خيرافلا ىف ةا ريخ نوكت ناب ةمألا هله ىلع هللا نم دقل

 نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعَملاب نورمأت سانلل تجرخأةمأ ريخ معك ط

 11۰ :نارمع لآ] ( هّللاب

 ثّعب ذإ نيدمؤملا ىلع هللا نم دق ل : اهيب نم مم لوسرلا ةئعبب اهيلع نمو
 نإو ةمكحْلاو باكا مهملعيو مهيك ريو هتايآ مهيْلع وتي مهسفنأ نم الوسر مهيف

 ٤] :نارمع لآ] نیبم لالض يف لب نم اوناک

 . فيرحتلاو عايضلل هضرعت مدعو ءاهيلإ لزنلا باتكلا ظفحب كلذك اهيلع رمو

 واعر همای رنآ اقر هارو اور ما ر لا يشم موا ااو ةاروتلا نإ

 كلذ هللا نم بضغب اوءابو ةنكسملاو هلا دلا مهيلع تبرضو ]ل : : اداسف ضرألا ىف

 واكو اوصع امب كلذ حلا ريع نّبلا نوعي هللا تايآب نورفكي اونا مهب
 ]1: ةرقبلا] 4 نودتعي

 مهيلع لزاملا مهباتك ىف اًداسف اوئاع اهب اوفصتا ىتلا اهلك تافصلا هذه نمو
 :ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ريطاسأ هيلإ اوفاضأو «مهءاوهآ قفاوی مل ام هنم اوحمف

 نمل هب اورتشيل هللا دنع نم اذه نولو مث ٠١ مهبديأب بانكا نوبتكي نيذلأ ليو ]د
 .]۷4: ةرقبلا]  نوبسكي امم مهل ليوو مهيديأ تبتك امم مهل ليو الیاف

 بارطضا ةلاح ىف نوشيعي اوناك هييراوحو ىسيع باحصأ نإف ليجنإلا امأو

 امك ليجلإلا اوودي ملف «ةينامورلا ةلودلا نم مهيلع عقاولا داهطضالا ببسب تتشتو

 . مهسفنأ دنع نم اًمالك نوقلتخي یأ (۱)
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 فوخ ىلعو ارس هنم مهتركاذ تعو ام اولقانت امنإ «مالسلا هيلع ىسيع نم هوعمس
 عفر نم لقالا ىلع اًماع نیثالث دعب هنپودتب ئدب الف . .ةينامورلا ةلودلا نويع نم

 یتلا یھ ةليخدلا تافاضإلا تناكو «دقف دق لصالا ناک ءءالسلا هيلع یسیع

 لزنملا باتكلا صن ىه تسيل نآلا ةدوجوملا ليجانألا نإ مث .ىراصنلا اهلقانتي

 ةدح ىلع مهنم فلؤم لك اهبتك ةيصخش تايركذ ىه اغنإ .اهباحصأ فارتعاب
 . حيسملا ىلإ ةبوسنملا لاوقألا ضعب اهنمضو

 هل هللا هردق ىذلا ظفحلا اهب مت ءاًسامت ةفلتخم اًقورظ هل هللا أيه دقف نآرقلا امأ
 . ظوفحملا حوللا ىف وهو لرألا ذنم

 نووري ةيلهاجلا ىف برعلا ناك دقف .ةيداع ريغ ةروصب ةظفاحلا ةيوق ةمأ هل ايه ١

 نولوادتیو مهتركاذ ىف اهنوظفحي اغإ | ‹نيودت ريغب رعشلا تايبآ نم اًقولأ

 . اهثیاور

 4 ركدم نم لهف ركذلل نآرقلا انرسي دقلو ل : ظفحلا ىف ةلوهس هل ايه - ۲
 ١١[. :رمقلا]

 ظفحلل ةلماكلا ةصرفلا اهيدل «ضرألا ىف ةلكم ةنمآ ةرقتسم ةمأ هل ايه ۳

 ظفحلا اونقتي یتح می هللا لوسر یدی ىلع نوظفحی ظاًفحلا ناکف «نیودتلاو
 .هسفنب می هللا لوسر مهیلع عجاریو نوظفحي ام اونودی مث

 ام ظفح ي ملخشي هللا لوسر ناك دقف . ىلعألا الملا نم ةعجارم هل ايه اريخأو - ٤

 ةريخألا ةنسلا ىفو .ةنس لك ةرم مالسلا هيلع ليربج ىلع هعجاري مث هيلإ ىحوي
 .نیترم می هللا لوسر ىلع هلک نآرقلا لیربج عجار

 لالخ اولظ ظاَمحلا نإ لب .ثباع ثبعل لاجم كانه دعي مل هنيودت دعب هنإ مث - ٥

 راص نآ املف .ةقيقد ةعجارم فحصملا نم بتكت ةخسن لك نوعجاري نورقلا

 نآ لبق هنم فرح لك عجارت ظاقحلا رابك نم نامل تراص ةعابط عبطي فحصلا
 . هعبطب نات

 اإ :لرألا ذنم هللا هل هردق ىذلا ظفحلا كلذ نآرقلل ققحت اهلك لئاسولا هذهبو
 .]۹ :رجىلا] & توظفاحل هل إو ركذلا انلرن نحن

 .ةنس نيعبس دعب هنيودتب ئدب هنأ ةياور ىف )١(
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 نمؤملا سمن ىف نآرقلا ةناكم

 .قالطإلا ىلع رخآ باتك ىأل تسيل ةناكم نمؤملا سفن ىف نآرقلل

 كلذب ىفكو .هتوالتب دبعتملا ٠ مطيع هللا لوسر ىلع لزنملا هللا مالك وه نآرقلاف

 .نينمؤملا سوفن ىف اًميظعت
 فپکف «هبر دنع نم هیتأی ءیش لک یلاتلاب مظعیف «ءادتبا هبر مظعی نمؤملاف

 ريخ هيدهيو «هقيرطو هبلق ريئيو «ليبسلا ءاوس هيدهيل هيلإ هجوما «لزنملا هبر مالكب
 ؟ةرحخآلا ريخو ايلدلا

 ام رادقم ىدنع ازیرع نوکی هتدام یف ریدف فلؤم نم یئلصی یذلا باتکلا نإ

 ردتقملا رداقلا نيملاعلا بر باتكب فيكف . ملعلا ىف ةناكم نم فلولا كلذ نع فرعأ

 ؟ميكحلا ميلعلا

 باوہآ نم دحاو باپ یفو ءتامولعملا نم اريغص اءزج ینیطعی یذلا باتکلا نإو

 هلك ريفا ىوحب ىذلا باتکلاب فیکف .هنم یتدئاف رادقب یدنع اًزیزع نوکی ةفرعملا
 ؟هیلع لدیو

 یدنع اًریثآ نوکی یباحصأ نیب یتلزنم عفرت هل یتءارق نآ ملعآ یدلا باتکلا نإو
 عفریو ءىلعالا 1 یف یتلزنم عفري ىذلا باتکلاپ فیکف .ةعفرلا هذه رادقمب

 ؟نیلاعلا بر دنع یتلزنم

 هدنع یتاجرد دیزتس هل یتءارق نآ ملعآو یذاتسا لإ همدقی یذلا باتکلا ناو

 باتکلاب فیکف «تامالعو تاجرد نم یندیزی ام ردقب هتءارق یلع اصیرح نوکآ
 ؟هللا دنع یتاچرد عفری ادعت هتوالت نوكت ىذلا

 .ضرألاو تاومسلا ىف ىلعألا لثملا هللو

 امك هباحصأ سوفن ىف ةناكملا نم لان هلك ةيرشبلا خيرات یف بانک دجوي ال هنإ
 . نيمؤملا سوفن ىف نآرفلا لان

 الو «باتكلا اذه ئرق ام ردقب ةيرشبلا خيرات ىف ظفحو ئرُف باتك دجوب الو
 ىف هتءارق رتفت ال ىذلا «ءورقملا باتكلا وهف «نآرقلا» نيلاعلا بر هامس نأ بجع
 .ليثرت وأ سرد ةقلح وأ ركذوأ ةالص ىف راهن وأ ليل

 €٩



 ىف كلذب انرمأ دقف ءنآرقلا ىناعم بدت نأ - ةءإرقلا بناج ىلإ - انيلع نإو
ele 0e o 5ا ور صا یوم  EP 

 4 بابلألا اولوأ ركذعيلو هتايآ اوربديل كرابم كيلإ هانلرنأ باتك طل :زيزعلا باتكلا

 مَا نارقلا نوربدعي الفا :هتایآ نع نومعیف نآرقلا نوربدتی ال نیذلاب ددنی هللاو

 ٤] :دمحم] ( اهلاففأ بولق لع

 :اهنم ىعو ىلع نوكن نأ ىخبني ةدع ناعم انل حضتتسف نآرقلا ردتن نيحو

 :ةيمالسإالا ةييرتلا جهنم وه نآرقلا ١

 :هناحبس هلوقب اهقلاخ اهفصو ىتلا ةمألا هذه ىبر ىذلا ةيبرتلا باتك وه نآرقلاف
٤ 0 aJ glron AS 

 ةحلاصلا ةيبرتلا رصانع عيمج ىوحي هنإف مث نمو . € سادلل تجرخأ ةمأ ريخ معك إف

 ناسنإلا» ءاشنإل ىوبرت هيجوت ىه هيف ةملك لك نإف ىرخآ ةيحان نمو . هيتفد نيب
 نع اهن وأ «ایقالخأ اهیجوٿ وأ «ةدابعب بمآ ناک ءاوس .ضرألا هذه یف «حلاصلا

 نم ةصق وأ ءرشبلا ةايحل اًمظنم اًعيرشت وأ «هدابعل هاضري الو هللا هبحي ال رمأ
 دهاشمل اًمقصوو «رخآلا مويلا نع اًئيدح وأ «نيبذكملا صصق وأ نينمؤملا صصق

 ىف هلنس وأ نوكلا ىف هللا تايآ ربدتل اًيلقع اهيجوت وأ «باقعلاو باوثلاو باسحلا

 .ةايحلا

 هجولا ىلع اهربدت ةليصح نم ناکو .هيجوتلاو ةيبرتلل نآرقلا ىف تءاج اهلك

 لوسر ةباحص «نينمؤملا نم ذفلا ليجلا اذه جرح نأ ةبجاولا ةيدجلاب اهذيفنتو لمكألا

 ىف ليج ريخ لعفلاب اوناكو «لماكلاب مهل هللا فصو اوقحتسا نيذلا « ميم هللا

 . سانلل تجرح ةمأ ريح

 :ةعيرشلا باتك نآرقلا .

 .ضرألا ىلع رشبلا ةايحل ةمظنملا ةعيرشلا باتك وه نآرقلاو

 . لما ةايح جهنم وهو

 ةقالع ءهل حلصيو هحلصي اب هلوانت الإ ةيرشبلا بناوج نم ابناج عدي مل وهف

 .ةرسألا تاقالع .موكحىلاب مکاحلا ةقالع .عمتجلملاب درفلا ةقالع . هبرب درففلا
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 .ىمالسإلا عمتجملا لخاد ةملسملا ريغ تائفلاب نيملسملا تاقالع . نيسنجلا تاقالع

 . ضرألا لود نم اهريغب ةيمالسإلا ةلودلا ةقالع

 .؟لامجإللا وأ ليصفتلاب زجحملا باتكلا اذه هلوانت ناسنإلا ةايح ىف ءىش لك

 وأ ةيعامتجالا وآ ةيداصتقالا وآ ةيسايسلا ملسملا ةايح ىف ءىش الف مث نمو
 هحرشو) باتكلا اذه ريغ رحآ ردصم ىلإ هيف عجري ةيحورلا و ةيركفلا وأ ةيقالحألا

 ميلاعت نع جرخي نآ روج هتایح یف ءیش الو .( مم لوسرلا ةس یف هلیصفتو
 !رومأ نم هتايح ىف دجتسا امهم ‹باتكلا اذه

 نم نيلئاقلا لوقف .ةعاسلا مايق ىلإ سانلا ةايح مكحتل ةعيرشلا هذه هللا لزنأ دقل
 حلصت ال ىهف ءاًئرف رشع ةعبرأ لبق تلزن دف ةعيرشلا هله نإ :بولقلا ىضرم

 هذه ليزنت تقو ملعي نکی مل هللا نأ - رفكلا نم هللاب ذايعلاو - هانعم «مويلا قيبطتلل

 لرئ هنآ وآ !نآرقلا لوزن ٹقو تناک ىلا ريغ رومآ سائلا ةايح یف دجتس هنآ ةعيرشلا

 ىف دولخلاب كلذ ىلع مهددهو اهريغب اومكحي الأ سانلا ىلع ضرفو ةصقان ةعيرشلا
 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت «رانلا

 ‹ةعيرشلا هذه ىف دوجوم هلك مهتايح ماظن نأ خيراتلا لالخ نوملسملا فرع امنإ

 ةتباثلا ةعيرشلا نم اًمكح هل اوطبنتسي نأ - رمآ مهتايح ىف دجي نيح - مهيلع نأو
 .ناكرألا

 هلم اًنايسن ال ‹«صن ريغب ةزعلا بر اهكرت اًرومأ كانه نأ - كلذ قوف - اوفرعو

 هلهف <« ملام لوسرلا كلذب ربحخأ امك «هدابعب هلم ةمحر نكلو هتردق تلج

 .عرشلا دصاقم اوفلاخي نأ نود سائلا حلاصم ققحپ امہ اھیف نودھتجی

 مل سو :سانلا ةايح ىف ةمكاحلا ىه هللا ةعيرش نوكت تالاحلا عيمج ىفو

 :ét] :ةدئاملا] ¢ تورفاكْلا مه كعلوأف هللا لزنأ امب مكحي

 مهسشأ يف اودجي ال مت مهتیب رجش امیف كومكحي تح نودمی ال كرو الف

 :1o]. ءاسلا] 4 اميلسَت اوملسیو تیضق امم اجرح

 اهيف دهتجي ةيرشبلا ةايح ىف دج ةريغتم رومأ كانو ءةرهطملا ةيوبنلا ةلسلا هتلصف نآرقلا هلمجأ ام (۱)
 .ةنسلاو باتكلا ىف ةليبلا ةعيرشلا لوصأ ىلع نوجرخي ال مهداهتجا ىف مهنكلو ءاهقفلا
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 ؛ةايحل ا ةلحر ىف نيكلاسلا دشرم نآرقلا

 «هقلخ ةياغو «ضرألا ىف هرودو «ناسنإلا ةقيقح انفرعي ىذلا وه نآرقلاو

 .هریصمو هاشنمو ‹ هتاقاط دودحو

 .اهاهتنم ىلإ اهتدبم نم ةيرشبلا ةلحرلا ليلد وه ىرحأ ةرابعب
 ءیش یآو یهتنت نیأو ًادبت نیآ نم هل نیبی لیلد ىلإ جاتحب ةلحر ىف رئاسلا نإ

 اذه هعم نکي مل نإف .دازلاب دوزشيل فقوتي نیأو ‹ یضعب نيأو ‹قسيرطلا ىف دجي

 .راوبلا ىلإ هتياهنو ءءاوشع طبخ طبخي هنإف ليلدلا
 . قيرطلا ملاعم اهيف رئاسلل نيبي «ليلد ىلإ ةجاح ىف ىربكلا ةيرشبلا ةلحرلاو

 اهبيصتو طبختت اهنإف - اهتيلهاج تارتف ىف - اهليلد نع ةيرشبلا لضت نيحو

 :لوقي نيح ؟رصاعملا ىلهاجلا رعاشلا اهنع ربعي امك « عايضلاو قلقلاو ةريحلا
 !تيتأ یشکلو نپآ نم ملعأ ال تئج

 !تیشمف اًتیرط یمادق ترصبآ دقلو

 ىرحخ أب وأ ةروصب ترركت ةمرألا هذهو !لالضلا نع ريبعتلا اذه نم لبا سیلو

 ‹ةرصاعملا ةيلهاحجلا ىف نوكت ام دحأ اهنكلو ‹ خيراتلا تايلهاج نم ةيلهاج لك یف

 !خيراتلا ىف اهل ليثم ال ىتلا
 نپأ ىلإ ؟ٹتئج نيا نم ؟انآ نم :  یعو رسیعب ب وأ هنم یع وہ «لءاسشسيأ ناسنإللا نإ

 ؟شیعآ جهن یآ یلع ؟شيعأ ءىش یال ؟توملا دعب بهذأ

 هئإف ةرطفلا ىلع رطخت ىتلا ةلئسألا ذهل ةيفاش ةحصضاو ةباجإ دجي مل اذإو

 . عایضلاب سحیو ریحتیو «لضبو یقشي

 جاتحتو ةرطفلا ىلع رطخت ةلئسألا هذه نآ ملعي ةيرشبلا سفنلا هذه قلاح هللاو

 ةرحآلا ىف هريصمو ءايندلا ىف ناسنإلا ةايح ةقيرط نأ هناحبس ملعي امك «باوج ىلإ

 اهبل هئادتها ۶ وأ ةلثسألا ه هذه ىلع ا ةيوجألا ىلإ هئادنهاب لانوهرم

 اسلا :ایح یف یش لک اھتاج یلع
 ذإ :هللا حور نم ةخفنو ضرالا نيط نم ةضبق نم :ةرم لوآ قتلحخ مم هفرع

 .«لوادجلا» یمسی هل ناوید یف «یضام وبأ ایلی]» وه (۱)
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 يجو نم هيف تختو هيو اذ ©9 نط نم رَ قلا يل ةکنالمْلل كر لاق

 YY «Y۱] :ص] € نیدجاس هل اوعقف

 بتاجو دسجلا بناج لمشت نآ یغبنی هتایح نآو ‹«حورو دسج هنأ مث نم فرعف

 .حورلا بناج الو هدحو دسحلا بناج هقرختسي الف « ‹نيلصفنم ريغ نلصتم ‹«حورلا

 ضرألا يف لعاج يئإ ةكئالَملل كبر لاق ذو :ضرألا ىف هتمهم هفرعو

 ١[. :ةرقبلا]  ةفيلخ

 ١ :دوه] ايف مرتو ضرألا نم ماشنا رهو
 o ET] سنإلاو نجلا تفلح امو إف

 ( ل كيرش ال يه نيلام بر هلل ينام يايحَمَو يكسو ينال ٿو
 LIT 1Y :ماعنألا]

 ةدابع یھ هەدوچو ةياغ نأو . اهترامعب موقيل ضرألا هذه یف فلختسم هنآ فرعف

 ىأ ءاهلك ةايحلا طاشن لمشي امك دبعتلا رثئاعش لمشي ىذلا عساولا اهانع هللا

 .هللا رماوأ ىضتقمب هيف هريسو «هللا ىلإ هلك ناسنإلا طاشنب هج وتلا

 امف اعيمج اهنم اوطبا ا : ءاضتقمم شيعي نأ ىغبني ىذلا جهنلاب هفرعو

 EYA : ةرقبلا] ونرحب مه الو مهيلع فخ الف ياده عبت نمف ىده يتم مكنيتأي

 ال ضرألاو تاومسلا كلم هل يذلا اعيمج مكي هللا لوسر يئإ سالا اهيا لف

 هتاملكو للاب نمؤي يذلا ملا يللا هلوسرو هللاب اونمآف تيميو يحب ره لإ لإ

 .]10۸4 :فارعألا] نو دتهت مكلعَل هوعبتاو

 .هلوسر ةنسو هللا باتك ىف جهنم اذه لیصافت هاطعأو

 LO E AE :توملا دعب هريصمب كلذك هفرعو

 اغبع مكاقلخ ام متبسحفأ ؛ميكح هلإ نع ردصي ال ثبع ىهف الإو ءایندلا

 ( مركْلا شرعا بر وه الإ لإ ال قحا كلما هللا یّاَععف ج نوعجرت ال انيل مکن

 ]1 ء٥۵ :نونمۇملا]

 هللا قلخ نع ثبعلا ىفشي ىكل ءازجلاو باسحلاو ثعبلا نم دبال هنإ

 ٩۹۸



 ضرألاو ءامّسلا اقلخ امو : فاطم ا ةياهن ىف ء ءىسملاو نسحللا ,یوتسی ال یکلو

 لعِجت مأ » راثلا نم اورفك نيدلل لير اورفَك نيدلا نظ كلذ الطاب امهتيب امو
 4 راجفلاك نيقتملا لعجت مأ ضرألا يف نيدسقملاك تاحلاًصلا اولمعو اونمآ نيدلا
 .[۲۸ ۰۲۷ :ص]

 سائلا ةايح مكحيل لزن ىذلا جملا تاذ ىضتقمب ةرخآلا ةايحلا ىف بساحي وهو

 اوُرَفَك نیذلاو ۵ نونزحي مه الو مهیلع فوخ الف ياده عيت نمف :ٍضرألا ىف
 ]4 »̂ :ةرقبلا] كو دلاخ اهيف مه الا باحصأ كو انتايآب اوکو

 انتاياب اورقك نیلا ل{ :راثلا وأ ةنجلا ىف دولا وه  ءازبملا نوک مٹ
e 0 o o 

 ر نا د تایای اا ریآ یدلر یک انی رش ۵ک

 اليل الط مُهَلحذنو ةرهَطم جاوزأ اهيف مهل ادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم
 ٠٥٦ ٥۷[. :ءاسلا]

 ءاهاهتنم ىلإ ةلحرلا ءدب نم الماك ةلحرلا ليلد ناسنإلا ىطعي نآرقلا نإف اذكهو

 . قيرطلا ملاعم لك هل نيبيو

 ,نوكلا یف هللا تایآرب دت یلإ وع دی نآرقلا۔٤
 ىف :نوكلا ىف هللا ثايآ ربدت ىلإ  ةظوحلم ةروصب - انراظنأ هجوي نآرقلاو

 لكو . .ناويحلاو تابنلاو ءراحبلاو لابجلاو ؛رمقلاو سمشلاو «ضرألاو تاومسلا
 .تانئاک نم سحلا هيلع عقي ام

 هللاب نمؤنف «ريبدتلاو يتلا ىف ةزجعما هللا ةردق ىلع فرعتتل اهيلإ انراظنأ هجوي
 طار زار توما يوم هل جس هلا ر نا : هتدابع ق هدہسعنو

 تاومسلا كلم هلو ع0 نولعفي امب ميلع هلل او هحیبستو هتالص ملع دف لک تافاص
 هلجي مث هنيب فلو مث اباحس يجزي هللا أرَ ملأ ت9 ريصملا هللا ىلإو ضرألاو
 بيصيف درب نم اهيف ٍلابج نم ءامّسلا نم لزتيو هلالخ نم جرخب قدولا ىرتق اماكر

 للا هللا بلقب ص راصبالاب بهذي هقرب انس داکی ءاشی نم نع هفرصیو ءاشی نم هب
 نم مهنمف ءاَم نم ةباد لك قلخ هللاو ته راصبألا يلوأل ةربعل كلذ يف نإ راّهتلاو
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 مهلا قل مرا ىلع يشم ن مهنمو نيج يلع يشي نم مهنمو هب يلع يش
 ىلإ ءاشي س يدب هللاو تانيبم تايآ ارن دقل ت ۵ ريف ميش لك ىلع هلان ءا

 ]1 -: رولا وینت طآررع

 :رخسلا ةينوكلا تاقاطلا لالغستسا - ملعلاب قست یک ءنركلا اذه ماظن اهاضتتم

 نإ هنس اعيمج ِضرألا يف امو تاسلا يف ام مكن رسو :هللا دنع نم ًالصأ انل

 :T]. ةبثاجا]  نوركفتي موق تال كلذ يف

 تارمُلا نم هب جراف ءام ءامسلا م لرنآو صرألاو تاآومَسلا قلح يذلا هللا ]

 رسو ©۵ راهنألا مل رَ هرب را يف يرجع كلا مك رسو مك اقر
 .[۳۳ «۳۲ :میهاربا] 4راهنلاو ليلا مك رخسو نيبئاد رمقلاو سمشلا مك

 نل جاتحت اهنكلو « معن .ناسنإلل هللا دنع نم ةرخسم ةينوكلا تاقاطلا هلمهف

 ضرألا ةرامع ىف اهلغتسي ىكل اهب ىرجت ىتلا ننسلا ىلع ناسنإلا فرعتي

 نم انل رخس ام لالغتسا ىلإ الصوت ىتلا ةفرعملا هذه ىلإ انهج وپ نآرقلاو

 ةرصبم راها ةي اتلعجو ليللا ةيآ انوحمَف نيتي ر راهنلاو ليلا اتلعجو زه : تاقاطلا

 (اليصفت هالصف ءيش لكو باسحلاو نسا ةدع اوملعتلو مكبر نم الضق اوبتل

 1١[. :ءارسإلا]

 .[۱۸۹ :ةرقبلا] حلاو سائل تيقاوم يه لق ةلهألا نع كنولاسي

 ( هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشناف الولد ضْرألا مك لَعج يدلارهإ
 ٠١[. :كللا]

 هلسرو هرصني نم هلا ملعَيلو ساتلل عفاتو ٠ديدش ساب هيف ديدحلا اتلزنأو إل

 o] :ديدحلا] 4 زيزع يو للا نإ 0بل

 1۰١[. :ابس] ¢ ديدحلا هل اأو :دواد هللا یہن نع لوقیو

 .ةبالصو ةوق ىأ (1)

 . لاثقلا یف مدختسیو بلصلا ديدحلا س علص ىذلا حالسلا ىلإ ةراشإ )
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 [۸۰ :ءايبنألا] ()ڇ مکسأب نم مکنصحتل م ل مكل سوب ةعتص هانملعو

 ملعلا ىلإو «ملعلا ىلإ نوملسملا هجتا نآرقلا ىف اهريغو تاهيجوتلا هذه نمو

 هيلع موقت ىذلا ‹«ىملعلا ثحبلا یف ىبيرجتلا جهنملا اوئشنأف ‹ةصاخ ىبيرجتلا

 سرادم ىف تملعت ام ابروآ تملعت نأ دعب «ابروأ ىف ةرضاحلا ةيملعلا ةضهنلا

 ىلإ ىدؤي ال اًتحب ايرظن اًملع نانويلا دي ىلع ملعلا ناك كلذ لبق نمو .نيملسلا

 . ریبک مدقت

 :ناسنالا ةايح مكمن ىتلا ننسلا رب دت ۵

 رشبلا ةايح اهب ىرجت ىتلا ةينابرلا ننسلا ىلإ كلذك انراظنأ نآرقلا هجويو

 ال ةتباث ننس اهنأل ,؛اهاضتقمب انتايح موقتو ناسلا هذه ىلع فرعتتل ‹ضرألا ىلع

 (ًاليوحت هللا تسل دجت نو اليدبت هللا تسل دجت نلف : :لدبتت الو ريختت

 .[١٤:رطاف]

 مهل نکو مهفلختسي هللا رمآ ىلع نوميق تسي نيح نينمؤملا نأ ناسلا هذه نمف

 هللا دعو :كلذك مهتايح ىف مهل كرابيو ءةنيئامطلاو نمألا مهحنيو ضرالا ىف

 نم نيدلا فلختسا امك ضرألا يف مهتفلطتسيل تاحلاصلا اولمعو مكس اوم نيدلا

 ال نتو دع اتم مهفوخ دعب نم مهنادنياو مهل ىضترا يذلا مهتيد مهل نک ميلو مهل

 .]00 :رونلا] ايش يب توك رشي

 (نوحلاصلا يدابع اري ضرألا نأ ركذلا دعب نم روبزلا يف ابك دقو

 ]1.0 : ءايبنألا]

 ( ٍضرألاو ءامُسلا نم تاكرب مهّيَلع احق اواو اونمآ ىرقلا لْهَأ أ ولو
 4٦[. : فارعألا]

 :رخآ هجو ىع نكلو ضرألا ىف نيكمتلا نم نيعونم اوسيل نيرفاكلا نكلو

 اهالصي منهج هل انلعج مدير نمل ءاشَ ام اهي هَ اتلُجع هلال ديرب ناك نمو
 ةر

 ناک كئلوأف نمؤم وهو اهيعس اهل ىعسو ةرخآلا دارأ نمو © اروحدم اممم

 )١( برملا ىف مدختست ىتلا ةيقاولا عوردلا ىلإ ةراشإ .



 كبر ءاطع ناک اَمر كبر ءاطَع نم ِءالوھو ِءالؤه دمت ًالک © روکش مھم

 ]۰ 14 :ءارسإلا] ( اررظحم

 ال اهيف مهو اهيف مهلامعأ مهبإ | فون اًهتنيزو ايندلا ةايَحْلا ديري ناك نمط

 لطابو اهيف اوعنص ام طبحو راثلا أل ةرخآلا يف مهل سل نيدلا كيلوا 3 وسخ

 ٩] ۵ :دوه] ن ولمعي اوناك ام

 اوتوأ اًمب اوحرف اذإ ىح > ٍءيش لک باوبآ مهلع انحف هب اورگذ اماوسن القو

 ٤] : ماعنالا] ( وسلم مه اذ ةع مهانذخأ

 یف ةنسحلا ةبقاعلا مهل نوکت ‹«ضرألا حالصإل ايندلا یف نونکمب نولمۇملاف

 وار ةد ارم رأل ين مها هإ نيا :ناوضرلاو ةنحلاب نومعنيف ةرخآلا
 ]ا : جحلا] يروم ألا قاع هلو ركنا نع اوهنو فورعمْلاب اورمأو ةاكزلا

 مهيلع حتفت هللا نع دعبلا ىف نولغوي نيحو «ةلتفو ءالتبا نونکمیف نورفاكلا امآ

 اودادزيل لب مهيلع هللا نم اضر ال .بابسألا مهيلع لاهنتو عاتمتسالاو ة ةوقلا باوبأ

 نطو تديزاو اهفرخز ضرألا تذخأ اذ ٰیتح :ردتقم زيزع لحخأ هللا مهلحايل امثإ
 سالب نفت مل ناك اديصح اهنج ارات وأي ارم اهاتآ الع نورداق مهن اأ
 ٤] :سنوي] 4 دو ركفتي موقل تایآلا لصفن كلذك

 .رخآ هجو نم نيرفاكلل نيكمعل لا نع فلتخي نيئمؤملل نيكمتلا نإف كلذك

 ةكربو ةنيئنأمطو نمأ ىف نوشيعيف ؟ضرألاو ءامسلا نم تاكرب» هللا مهحنمي نونمؤملاف

 ءیش لک باوہأ مهیلع حتفيف نورفاكلا امأ , .دالولاو لاومألاو ةحصلاو تقولا یف

 نم ءیچت اغنإ ةئينامطلا نل «ةديلأامط الو نمأ الو ةكرب الب نكلو «ىداملا قزرلا نم

 هلا ر دب الآ هلا کذب مهبول رعمطتو انآ نیذلا :هللا نورکذی ال مهو هللا رکذ
 :YA دعرلا] ( بولقا نغمطت

 اهيلع بترتت ةنسح وأ ةثيس نم رشبلا لامعأ نأ كلذك ةينابرلا ننسلا نمو

 يف داسقا رهط :لدبتت الو ريغتت ال هللا ةنس نال ءاهرييغت نکی ال ةيمتح جئاتن

 (نوعجري مهلعل اولمع يذلا ضْعب مهقيديل سانلا يديأ تبسك ام ٍرحَبْلاو ربل
 ٤١[. :مورلا]
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 اهرم لولا هيلع قحف اهيف اوس اهيقرتم ارم ةيرق كله نأ اندرأ اذإوط

 ٦] :ءارسإلا] ( اريمدت

 4 مهسشنأب ام اوريَغي ىح موق ىلع اهَمَعْنأ مع ريم كي م هللا أب كلذ
 :٠١[. لافنألا]

 ٠١!. :دعرلا) موش ا ارزی حم رقب ریت لا و
 .[۳۸:دمحم] ( مکلاثمأ اونوکی ال مت مک ریغ امو لدبتسپ اولوتت نإو ل
 ضرألا یف هردف یرجی هنآ انرسېخىي هللا نکلو .هللا نم ردقب بترٽت جئاتنلاو

 .سانلا كولس نم نوكي ام بسحب

 :ىربكلا ةيخيراتلا ثادحألا ةفرعم ١.

 ىف ىربكلا ثادحألا كردن نأ عيطتسن سانلا ةايح ىف هللا ةنسل الهعبتت نمو

 ىلإ انتاعلطت نزن نأو «هيف شيعن ىذلا انرضاح ردقن نأ كلذك عيطتسنو . خيراتلا

 عقاولا نازيم لبقتسملا

 نمزلا نم ةليوط ةرتف ضرألا ىف ةملسملا ةمألا نيكمت ىربكلا خيراتلا ثادحأ نمف

 هللا دعول اًقيقحت ءهللا رمأ ىلع ةميقتسم تناك نيح «ضرألا نم ةحيسف ةعقر ىفو
 «تاحلاصلا اولمعو ةمألا هذه نم اونمآ نيذلل نيماتلاو نيكمتلاو «فالختسالاب

 ىنابرلا لدعلا ةماقإو ضرألا عوبر ىف ريخلا رشلب اهفالختسا ةرتف ىف ةمألا هذه مايقو

 .اهئاجرآ یف

 ءاوس «ةيمالسإلا ةكرحلا نع دملا راسحنا كلذك ىربكلا خيراشلا ثادحا نمو

 نع نوملسملا ىلخت نيح ةيراضحلا وأ ةيملعلا وأ ةيداصتقالا وأ ةبركسعلا وأ ةيسايسلا

 اوميقتسي نآ دعب اهتداقو ةيرشبلا داور اونوكي نأ ىهو ءاهل هللا مهلُهأ ىتلا مهتلاسر

 مجالسإ ةقيقح نع اولختو هللا قيرط نع اوفرحنا املف .هللا رمأ ىلع مهسفنأ مه
 كلعاج يإ لاق :نينمؤم موق ةيرذ نم مهنآ مهنغي ملو ٠مهيف هللا ةنس ريغتت مل

 :NYE ةرقبلا] & نيملاظلا يدهع لاني ال لاق يتيرذ نمو لاق امامإ سال

 ةيلهاجلا ممألا نم ةعومجم وآ ةمأ یهو - ابرو نإ یربکلا خيراتلا ٹادحأ نمو
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 اهيلع حتفو «ضرألا ىف اهل نكم دق - هللا لزنآ اب مكحت الو هلوسرو هللا نمؤث ال

 .ةيلمعلاو ةيملعلا ةوقلاو لام لاو برحلاو ةسايسلا ىف :ءىش لك باوبأ

 هنأ نظيو «نيكمتلا اذهبو ءابروأ هتيتوأ ىذلا ناطلسلا اذهب رهبني سانلا نم ريثكو

 خيراتلا ىف ثدح امن ءىش ال هنأ انیری هللا تايآ ردت نكلو !هللا ةثسل فلاخم

 . طق كلذ ثدحي نأ نكي الو ءهللا ةنسل اًقلاخم ىرجي

 :ثدح یذلاف

 ةملسملا ةمألا تلخت نأ دعب ضرألا ىف تلكم دق ةيلهاجلا ممألا هذه نأ :ًألوأ

 .ةرفاكلا لودلا هذه تنك نيملسلا بناج نم ىلختلا اذهل ةجيتنو .اهرود نع

 يديأ تبسك امب إل ضرالا ىف داسفلا رشتنا تنكم نيح ممألا هذه نآ : اناث

 . سانلا

 لك باب مهْيَلع انحف :هلوقب نآرقلا هنع ربعي ىذلا نيكمتلا اذه نأ : اتلاف

 سيلو «ضرألا ىف نوئكمي نيح نينمؤملل الإ ىطعت ال ىتلا ةكربلا هصقنت (ءيش
 نولجلاو ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألا اهيف اغنإ .هللا ركذ نم ىتأت ىتلا ةنيئنأمطلا اهيف

 لوقت امك اهلكو . .عايضلاو ةريحلاو بارطضالاو قلقلاو ةيرحلاو راحشنالاو

 .دايدرالا ىف ةذحآ مهناءاصحإ

 ىرت امك هللا ةنس بسحب رايهنالا ىلإ اهليبس ىف ةيلهاجلا مهتراضح نأ :اعبار
 لوقي امكو «نويعلا رهبي ىللا ىداملا مدقتلا روص ءارو نم ةصحافلا نيعلا

 هللا نال ةليلو موي نيب ثدحبي ال رايهنالا اذه نكلو ؛مهسفنآ مهوركفم
 فلأك كبر دنع اموي نإو هدعو هللا ي نلو باذعلاب كنولجعتسيو :لوقي

OSر و گی رگ اق قلا ت ب کل هو ےب یورک  

 ( ريصملا يلإو اهتدخأ مث ةملاظ يهو اهل تيلمأ ةيرق نم نيأكو &™ نودعت امم ةس

 ٤۸[. ء۷٤ :جحلا]

 نأ هللا انرمآ ىثلا ةينابرلا ننسلا ءوض ىلع رضاحلاو ىضاملا ةيؤرل ةبسنلاب كلذ

 .نآرقلا ارقن نحنو اهرہدتن

 ةوقلا نم هاندقف ام ديعتسن نأل علطتن نحنف «لبقتسملا وحن انتاعلطتل ةبسللاب امآ

 .ةيبرغلا ةراضحلا رايهنا نع ثيدحلا ادو ‹لعفلاب ةيعويشلا تراهنا (۱)
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 ةمألا هذه ,حضخي مل هللا نأل ؛انبجاو نم كلذو .نيمأتلاو نيكمتلاو فالختسالاو
 ام مهل ادعو :ناومهلا الو ةلذلا الو «فعضلاو ءاذختسالا عضو ىف نوكتل

 ٦] . :لافنالا] € مكودعو هللا ودع هب توبهرت لبا طاير سو وف نم متا

 .[۸ :نوقفانملا] ¢ نيمۇمللو هلوسرلو ةر هللو

 متي الو  مهسفناب ام سانلا ريغي ىتح متي الو .ىنمتلاب متي ال رمألا اذه نكلو

 و لعب نم باتکلا لآ انآ الو ہیاناب س :داهج نودو لائی دهج نود

 ]۳ :ءاسلا] ( هب زجی

 .[١١:دعرلا] ( مهسفنأب ام اوريغي تح موقب ام ريغي ال هللا نإ
 ضرألا ىلإ ماقالا هلا ليبَس يف اورفنا مك ليق اذإ مكل ام اودمآ نيدلا اهيا

 اإ هه لق الإ ةرخآلا يف ايتا ةايحْلا عام امف ةرخآلا نم ايدل ةايحْلاب مقيضَرأ

 ٍءيش لك لع هللاو اتش هورضت الو مريع اوف لدبتسیو امیل ابدع مکبلعی اورد

 ]4 A» :ةبوتلا] ( ريد

 توُغاطلا ليبس يف نوتاقي اورق نيذلاو هللا ليبس يف نواب اومن يذلا

 ۷٦1]. :ءاسلا] ¢ افيعض ناك ناّطْيشلا ديك نإ ناطيشلا ءايلوُأ اولتاقف

 !قيرطلا وه اذهف ضرألا ىف مهتناكم اوديعتسي نأ نوملسملا ديري نيحف

 .نآرقلا ربدتن نحنو هللا ننس نم هملعتن ىدلا الهو
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 نآرقلاب ناميالا یضتقم
 هل نوکت نأ یضتقي < ی هلوسر ىلع لزاما هللا مالك وه نآرقلا ناب نالا نإ

 .انتايح ىف ةيعقاو راثآ

 وه نوکی نأ یغبنی نآرقلاف .هظفحو هتوالتب دبعتنو هعم شيعن نآ الو یضتقی

 . سیلآ وأ رخآ بحاص یآ لبق سینألاو بحاصلا

 الجر «نآرقلا اذهب ًايصخش وه هبطاخي هللا نأ هبلق ىف نمؤملا رعشتسي نأ ىفكي

 نيذلا رشبلا نوئش ىف رظلي هئايلع ىف هللا نأو «ةاتف وأ ناك ىتف «ةآرما وأ ناک

 رنلاو یدهلا مهل لري اما, .یدس ېهکرتپ الو ‹ءاعایض مهکرثی الف ‹مهقلخ

 مكیلإ اترنأو مكبر نم ناهرب مکءاج دق سانلا اھیای ل : !ضفلاو ةمحرلاب مهدهمتيو
 لضقو نم ةمحَر يف مهلخديسف هب اوم صععاو هللا اونمآ نيا ماف ٠ انيبم ارون
 o0 c1¥€£¥1]. : ءاسنلا] 4 اميقتسم اطارص هيل مهيدهيو

 كلاس اذإو ) : : هتمحرو هفطعو هللا رظن عضوم ايصخش وه هنأ رعشتسي نآ یفکی

 "LIA : ةرقبلا]  ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق يف يع يدابع

 ولتی وهو كللکو «ۍلصب هبرل دجاسو مئاق وهو هبر یل| نوکی ام برقآ هنآو
 .هللا ىلإ ابرقتو ربدتو ادبعت نآرقلا

 شيعت اهنأل اهنيفافش حورلا حنو «بلقلا حتفتو «سلا شیجتسٽ نآرقلا حم ةايحلاو

 .ضرالا ةبلجو دسجلا ةلقث نم ناسنإلا فخيف «باتكلا ىف لزتملا ىنابرلا رونلا عم
 .نآرقلا اذهب انسفنأ یبرن نآ :اًینا یضتقیو

 ىثلا ةمألا جرحأ ىذلا لماشلا ةيمالسولا ةيبرشلا باتک وه - ارکذ ام ,نارقلاف

 بسحپ انسفنآ غوصنل هرقل هتاذ تقولا ىف اننإف «ديعتلل طحن وأ ءورقل نیر

 . هتاهیجوتو هرماوأ

 هقلح ناك)»: تلاقف مم هللا لوسر قلخ نع اهنع هللا ىضر ةشئاع تلئس
 نامجرتلا وه ناك متي لوسرلا نأ ىنعت ءاهراجيإ ىلع ةغيلب ةلمج ىهو !«نآرقلا
 . تاهیج وتو رماوأ نم نآرقلا یف و ءاج ام لكل قداصلا
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 . هم هللا لوسر لم نوکی نآ - دهتجا امهم - رشبلا نم دحأ عيطتسي نلو

 ةوسأ هلل هللا لوسر يف مك ناك قل : ةنسحلا ةوسألا هنم ذختن ناب انرمأي هللا نكلر
 :Y1) :بازحالا] ( اريثك هللا رَكَذَو رخآلا مْوَيْلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح

 ١١[. : نياغتلا] 4 متعطتسا ام هللا اوقاف ل : هناحبس هتمحر نم اتل لاق مث
 هظف حن نحنو نآرقلاب انسفنأ یبرن نآ - انعطتسا ام ۔ لواحن نأ نذإ انبجاوف

 .هولتنو

 .ةديقعلا ىه باتكلا اذه ىف ىمظعلا ةيبرتلا ةادأ نأ ملعنلو

 ىف ةذفلا ةمألا هذه ةيبرتل ىلوألا ةادألا ىه تناك ةخسارلا ةحيحصلا ةديقعلا
 لوسر یدی ىلع نآرقلا هعنص ىذلا ذفلا لوألا ليجلا كلذ ةصاحخ ةفصبو ‹ خيراتلا

 اهلك ةيرشبلا خيرات ىف ءىش اهيادي ال ةمق ناكف ‹ مليم هللا

 لوسر ادمحم نآو «هللا الإ هلإ الآ دهشأ :ناسللاب لاقت ةملك تسيل ةديقعلاو
 هللا لظ ىف ةلماك ةايح اهنإ . .ةايحلل لماك جهنمو «شاعي عقاو ىه امنإو . .هللا

 .ضرألا عقاو ىف اهاضتقمب لمعتو «هتاهيجوتو هرماوأ نم دمتست

 نم نكت مل هللا باتك ىف ةديقعلا نع ثيدحلا اهلمشي ىتلا ةميظعلا ةحاسملا نإو
 یف دوهشم لمع ىلإ لوحتت نأ لجآ نم اغإو «ناسللاب لاقت ىلا ةملحلا هذه لجأ

 كبر نم كّيلإ لرنأ املأ معي نمفأ :كولسو نادجو ىلإ | مجرتتو ٠ عقاولا 0

 نوضقدي الو هللا دهعب نووي نيذلا » باّلألا ووا ردي مل ىَمَعأ وه نم قحلا

 ءس نوفاَحيو مهنر نوشخيو لصوي نأ هب للا رم ام نولصَي نيدلاو © 2 قانيملا

 رس مهاقزر امم ارققنأو ةالصلا ارماقأو مهتر هجو ماعا اوربص نيدلاو © بآسحلا
 .]؟؟ ۹ :دعرلا] رادلا ىبقع مهل كنلوأ ةئيسلا ةنسحلاب نوءرديو ةينالعو

 ىف هللا باتك ىف ةدراولا هلامعأو هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ نأ كلذك ملعنلو

 تلعف امك ةميقع ةيلدج رومآ ىلإ اهلوحنل لزنت مل ةديقعلا نع ثيدحلا ضرعم
 نايإلاو هناحبس هللاب فيرعتلل تلزن اغنإ .مالسإلا خيرات ىف ةدراشلا ةلاضلا قرفلا

 یبرتیف ‹ لیثمت الو هیبشت ريغ نمو ‹ليوأت الو فيرحت ريغ نم تءاج امك اھتابٹإو اھب

 .رايخألا هتباحصو مشر هللا لوسر نع ثوروملا ناميإلا قئاقح ىلع نونمؤملا

۱۷ 



 (نيتملا ةرَقْلا وذ قازرلا وه هللا نإ :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي نيح
 ٥۸[. :تايراذلا]

 هللا نآ وهو «یلاعتو هناحېس هللا هب صتخلا اغ رمأب ۔ ةيحان نم - انملعي وهف

 ىلع  ىرخأ ةهج نم - انيبري وهو .قررلا یف هکراشي كيرش نود قاررلا وه هدحو
 قالطإلا ىلع دحأ ال هنأ - ءاوس ءارضلا ىفو ءارسلا ىف  نقولل ةينامإلا ةقيقحلا هله

 ىوس اهعطقي نأ الو اهصقني نأ الو اهديزي نأ ال ءقررلا نم ةدحاو ةرطق كلم

 نأ اتل روج الو ءقررلا بلط ىف هللا ريغل هجوتن نأ انل روجي الف مث نمو .هللا

 - لطابلاب ۔ نيملاظلا نم ادحا عبتن وأ ‹قررلا ىلع اًظافح قحلا ةلوق نع ليمن

 ريدقتب متي امإ ةقيقحلا ىف رشبلا ىديأب متي ال كلذ نم اًئيش نال ءقررلا انع عطقي نأ

 .كاذ وأ اذه نوعنصي نيذلا مه - رهاظلا ىف - رشبلا ناك نإو «هللا

 نم ریثکف «ةديشقعلا قئاقحب ةيرظللا ةفرعملا درجم ريغ رمأ ةديقعلا ىلع ةيبرتلاو

 وأ قيض وأ ةنحل صضرعت اذإف معن : لاق هدحو قاررلا وه هللا نإ هل تلق اذإ سانلا

 نكت مل . .لعفلاب ةخسار نكت مل اهنأل هبلق ىف ةقيقحلا هله تلزلزت هقرر یف دده
 !نيقيلا كلذ ىلع ىئبم كولس ىلإو «نيقي ىلإ تلوح

 ةقيشحب فيرعتلل وحلا اذه ىلع نآرقلا ىف ةدراو هئامسأو هللا تافص لكو

 .ثيمملا ىيحملا . عفانلا راضلا وه هللا نآو «ناميإلا ةفيقح ىلع ةيبرتللو «ةيهولالا

 انتایح ىف لوحتت مث «نیقي ىلإ انبولق یف لوحنت نآ یغہنی اھلک . . طسابلا ضباقلا

 ةملسملا ةمألا تبرت امك انیبرت نوکن لئدنعو ‹نيقيلا اذه ىلع ىنبم كولس ىلإ

 .نآرقلا ىف ةدراولا ناإلا قئاقح ىلع  ىلوألا

¥ #  #¥ 

 نم ىحنم لك ىف «یمالسإ عقاو ىلإ اهلك انتايح لوحنت نآ كلذ ىضتقيو
 .ةاملا یحانم

 قلص نم هللا باعك ىضتقم ىلع ىصخشلا انكولس ميضتسي نآ ىخبني امكف

 مکیلع مكبر مرح ام لنآ اولاعت لفل :ىغبلاو مإلا نع دعبو «رهطتو ةفاظنو ةناماو
 لنا د تر سا را یری اورا

 لإ هللا مرح يتلا سفتلا اولتقت الو نط امو اهتم رهط ام شحاوقلا اوبرقت الو مهايإو
۲1۸ 



 نسحأ يه يتلاب لإ ميلا لام اوبرقت او د نولقعت مکْلعَل هب هپ مکاصو مکلَذ قحاب

 م اذإو اهعسو الإ اسف فلك ال طسقلاب نازيملاو لكلا اوو هدأ غلبي ىح
 ناو و نورکذت مکمل هب ب مكاو كلذ اوقوأ هلا دهعبو ترف اذ ناك وو اودع

 هب مُکاصَو مُكلَذ هلیبس نع مكب قرف لبسلا اوعي الو هوبا اميقتنس يطارص اذه

 ٠١١ ٠١١[. :ماعنالا] ( توقعت مع

 ‹ةيدرفلا انتايح بناج ىلإ ةماعلا انتايح جهنم وه نآرقلا نوكي نأ ىغبني كلذك

 . هللا رماوأب مارتلالا ىف عمتجملاو درفلا نيب قرفي ال مالسإلا نال

 . هللا ةعيرشب نوکی نأ یغہنی مکحلاف

 .هللا للح ام دودح ىف نوكت نأ ىغبني ةيداصتقالا انتالماعتو

 ةرسأللا لحخاد یف .هللا رماوأب ةموكحم نوکت نأ ىغبني ةيعامثجالا انتالصو

 لحي اميف .ضعبب مهضعب سانلا تاقالع ىف .نيسنجلا تاقالع ىف .اهجراخو

 . مالك وأ رظن نم لجرلل لحي امو ءاهتنيز نم هيدبت نأ ةآرملل

 مالسإلا ميهافم عم ةيشمتم نوكت نأ ىغبني اهشبن ىتلاو اهملعتن ىتلا راكفألاو

 . ميكحلا هباثک یف هب هللا انمزلآ ءىش عم ةضراعتم ريغ ‹ هتاهيج وتو

 . .نآرقلا ةمأ اقح نوكن كلذبو





 عيارلا بابلا

 لسرلابناميإلا
 .لسرلاب ناميڑلا بوجو ه
 .ةوبنلا ةقيقح ه

 .هعاونأو ىحولا ٠
 .ةلاسرلا ىلإ رشبلا ةجاح ٠
 .لسرلا ةمهم ٠

 .ساٹلا ةايح ىف لسرلارثأ

 .لسرلا ٹاطص ٠

 .لسرلا نم مزعلا ولوآ ه
 .ةيدمحملا ةلاسرلا

 ةزجحملا ٠

 .رصاعملا ىمالسإلا ملاعلا عضو ٠

 .ةيمالسالا ةمألا لبقلتسم ه

۲۲١ 





 عبارلا بابلا
 لسرلابناميإلا
 لسرلاب ناميأآلا بوجو )١(

 ىتح اًتمؤم الو اًملسم ناسنإلا ربتعي الف «ناإلا ناكرآ نم نكر لسرلاب ناهیإلا
 نم مهيلإ لزئملا قحلا مهنوغلبي مسفنا نم ًالسر رشبلل لسرا دق هللا ناب نمؤي
 لو الم ریتم ال كلك ‹ نيدلا ةقيقح مهل نونیبیو ۰ مهنورذنیو مهنورشبیو ءمهبر

 قحاب اوءاج اًعيمج مھنأو ‹مهنم دحا نيب قري ال ‹اًعیمج لسرلاب نمۋي ىتح اتمۋم

 .هللا دنع نم

 للاب نمآ نم ربا نكلو برغَمْلاو قرشَمْلا لبق مكهوجو اوو نأ ربل سيل
 ۷Y] :ةرقبلا] 4 نيبلاو باتكلاو ةكئالمْلاو رخآلا مويا

 بوقعيو قاحسإو ليعاًمسإو ميهاربإ ىلع لرنأ امو اتيلع لرنأ امو هللاب انآ لإ
 هَل نحنو مهنم دحأ نيب قرفن ال مهر نم نويبنلاو ىسيعو يسوم يتوأ امو طابسألاو
 A4]. :نارمع لآ] ( نوملسم

 باتكلاو هلوسر يلع لزت يذلا باتكلاو هلوسرو هللاب اونم اونمآ نيدلا اهيأي إف

 لض دقق رخآلا موبلاو هلسرو هبعكو هتكئالمو هللاب رفكي نمو لبق نم لزثأ يذلا
 1۳٦ :ءاسلا] ديمي الال

 نمو نولوقیو هلسرو هللا نیب اوقرقي نأ نودیریو هلسرو للاب نورفكي نيذلا نإ
 اح نورفاكلا مه كيآوأ عد اليبس كلذ نيب اودخي نأ بو دیریو ضعبب رفكنو ضع

 مهنمردحأ نيب اوقرقي ملو هلسرو هللاب اونمآ نيدلاو ع0 انيهم اباذع نيرفاكلل اندخعأو

 1oY]. °10 :ءاسنلا]  اميحُر اروم هللا ناو مهروجأ مهيتؤي فوس كوا

۲۳ 



 ؟ناهإلا ام :لاق» :(مکنید رنا مکملعي مک کا لیربج الها : ثیدح یف ءاجو

 .e ا هبتکو هثکتالمو هللاب نمۆئ ن ناميإلا :لاق

 نايإلا نأ - ثيدحلاو نآرقلا ىف ريثك اهلاشمأو - ةقباسلا صوصتلا نم انل نبت

 دنع ىوتسي هنأو «هب الإ ءرملا مالسإ متي ال «نايإلا ناكرأ نم ساس نكر لر

 هللا دنع مهلك نوركنم اف «هنيعب مهنم اًلحاو ركن نمو ‹اعیمج لسرلا ركنآ نم

 .قيرفت نود اًعيمج لسرلابو اًعيمج تالاسرلاب نمؤي ىذلا وه نمؤملا امّلإ ا

 ناکرأ نم اتکر هلعجو ‹لسرلاب نالا هللا ٻجوأ اذامل :انسفنأ الأس اذإو

 نآ عم «هدحو هب نامإلا بوجوب رشبلا نم - ىلاعتو هناحبس - فتكي ملو «نامبإلا
 اذه ىلع ةباجإلاف ؟ءىش لك ةياغ ىه هتدابعو «ءىش لك ساسأ وه هللاب ناميإلا
 ؟لسرلا قيرط نع الإ ةقحلا ةفرعملا هبر ناسنإلا فرعي فيكف .ةحصضاو لاؤسلا
 ؟مهداشرإب الإ ةقحلا ةدابعلا هدبعي فيكو

 !خيراتلا لالخ اهبر رمأ ىف ةيرشبلا تالالض ىلإ رظنا

 ؟ةفلتخملا اهتايلهاج یف هتدبع فیکو «هتروصت فیک

 ىف هتروصت ةرمو .ةينوعرفلا ةيلهاجلا تلعف امك سمشلا صرق ىف هتروصت ةرم
 صئاصحخ ىذ رشب ةئیه ىلع هتروصت ةرمو .ةيسرافلا ةيلهاجلا تلعف امك ةبهتلملا رانلا

 ىف ةرمو «رمقلا ىف ةرمو .ةينامورلا ةيلهاحلاو ةينانويلا ةيلهاجلا تلعف امك ةقئاف
 نع اهلك تّلضو تاروصتلا تفلتحا اذكهو !مانصألا نم ملص ىف ةرمو «ءمجللا
 قحلا ذخأت ملو ء«رصاقلا اهملعو اهثاوهأو اهلايخب تدشرتسا اهنأل «قحلا هللا ةفرعم

 .قحلاب مهيلإ ىحوملا لسرلا قتيرط وهو «هللا دنع نم دمتعملا حيحصلا هقيرط نم

 ةريغص بابرأ دوجو نم ةفلتخلملا تايلهاجللا هتروصت ام الالض كلذ نع لقي الو

 هلإو «قربلل هلو ءرطملل لف !هناحبس هتاصاصتخا ضعبب موقت «بابرالا بر عم
 نم نأش لکل هلإو ؛لسلل هلإو .بصخلل هلإو «رحبلل هلإو ؛حيرلل هلإو «دعرال

 : ةيلهاجلا ىف نولوقي برعلا ناك امك هللا عم رآ هللا نود نم هب صتخب ةايحللا نوئش

 .[۴: رمرلا] ( ىز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن امف
 ماد امف !یعبط رمأ كلذو اروصشلا لالض لم تّلص دقف ةدابعلا اأ

 . ملسم هاور )1(

Yé 



 فوسف «قحلاب مهرصبي ىذلا حيحصلا عجرملا ىلإ ةدابعلا رمآ ىف نوعجري ال رشبلا
 ىلمي امك - یرحاألاب - وأ ؛مهتالایخو مهژاوهآ مهل یلمت امک هیتلا یف نوبرضی
 ءهللا ريغل دبعتلا رئاعش اومدق مهنأ امثاد ةجيتنلا تناكف «مهئاوغإل مهيلع ناطيشلا

 !هللا نم ناطلس ريغب اولحأو اومّرحو «هللا ريغب اوناعتساو «هللا ريغ اوعدو

 نأو «ناسنإلا ةايح ىف ىربكلا ةيضقلا ىه ةيبوبرلاو ةيهولالا ةيضق نآ انمآ اذإف

 ي نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو : ىناسنإلا دوجولا ةياغ ىه هللا ةدابع

 ناکرأ نم ًاًسيئر انكر لسرلاب نایإلا ناک اذال روفلا یلع انکردآ ء[٦٥: تایراذلا]
 ىلإ ىدتهت نأ - ىخيراتلا عقاولا نم انيآر امك - ةيرشبلا ىلع ليحتسي هنأل ءنامإلا
 وهو «قثوملا ردصملا كلذ قيرط نع الإ ةدابعلا ناش ىف الو ةيهولالا نأش ىف قحا

 .هللا دنع نم نولسرملا للسرلا

 .مهنم دحأ نيب قيرفت نود مهلك لسرلاب ناإلا بوجو ىف نأشلا كلذكو

 اذه ىف هلإ ال هنآ نونيبي اوءاج .ةدحاو ةملكو ةدحاو ةيضقب مهلك اوءاج دقل

 نولوقي اوءاجو .كيرش الب ىلاعتو هناحبس هللا وه دحاو هلإ الإ هلك دوجولا

 AE NY] »°0 :دوه] ريغ هلا نم مك ام هللا اودبعا إف :سانلل

 مهراكنإ لثم منم دحاو راکنإ نإ !؟رحخآلا نود مهنم دحاوب نالا ىنعم امف

 مهلا هب هللا یحوآ ادحاو اًئیش اوخلبو «هللا دنع نم !رءاج مهلك اوماد ام ءاعیمج

 انأ الإ هِل ال هنأ هيل يحون الإ لوسُر نم كلف نم اتلسرأ امو ل :سانلا ىلإ هوغلبي
 ۲١[. :ءایبنالا] 4( نودبعا



 ةوبنلا ةقيقح (۲)
 :قحلا ىلإ سانلا ةيادهل لسرلاو ءايبنألا لسري نأ هللا ةمكح تضتقا دقل

 ( توغاطلا اوبا هلا اودبعا نأ لوس ةا لك يف اشم دقو
 ۳١[. :لحنلا]

 ۲١[. :رطاف]  ریذن اهیف الخ ال دما نم نو
 dor م ل ي ر لع ي تقلا وو

 ¢ لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سائل نوكي القل نيرذسو نيرشبُم السر

 1٠٠[. :ءاسلا]

 صضعب ىفطصي نآ هقلخ ىف هللا ةةس نم ناك دقف كلذ هللا ةمكح تضتقا ذإو
uي ھم ت  

 اننم دقلو ل مهيلإ مهثعبب مهمارقأ ىلع نيو «ةلاسرلا وأ ةوبنلاب مهيلع نميف هدابع

 :١٠١[. تافاصلا]  نوراهو ٰیسوم ٰیلع

 مولع وتي مهسشنأ نم م الوسر مهيف عب ذإ نیما ىلع هللا نم دق

 ( نیم لالض يف لبق نم اوئاک نإ ةمكحلاو باتكلا مهمو مهي زیو هتایآ

 ۱١٤[. :نارمع لآ]

 «هدابع نم ءاشي نم هب صتخي هللا دلع نم صلاح ءافطصا ةلاسرلاو ةوبنلاو

 . مهبناج نم هنولمعي لمعب مهسفنأ تاذ نم دابعلا هبستکي اًئیش تسیلو

 تاذ یف مهل بهوت ةبهوم لکو .هللا دنع نم وه مهتايح یف رشہلل عقي ام لکو

 ناسنإلل نوکی نآ ردق هللا نکلو .هللا دنع نم ىه مهيديأ نيب اميف وأ مهسفنأ

 هل بهوو ةفرعملا ىلع ةردقلا ناسنإلا ىطعأ دقف .كلذ لك ىف بسكلا نم بناج

 «لمعي نآ هفلک مث ‹ةفلتخم تاقاط هحنمو ‹صخش ىلإ صخش نم توافتپ ءاکذ

 اهرپغو ضرألا ةرامع ىف ءاكذلا مادختساو ‹ةفرعملا ليصحتل اًتيعم ادهج لدبي نأو

 : ةايسلا نوثش نم

 هيلإو هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشماف الولد ضْرألا مكل لعج يذلا وه
 د ءو

 :٠١[. كلملا] #روشنلا

 ١ :دوه] ( اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه

۲١ 



 o]. »4 :قلعلا] ( مْلعي مل ام ناسنإلا مَلع © ملقب مُلع

 راصبألاو عمسلا مكأ لعجو ائيش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو د
 .[۷۸ :لحنلا]  نوركشت مكلعَل ةدففألاو

 .بهاوم نم هل هللا بهو ام ىمني نأ ىصخشلا هليصحتب ناسنإلا عيطتسيو

 مسجلا ىوق حبصيف بيردتلاو ةيندبلا ةضايرلاب ةيدسجلا هتوق ىمني نأ لثم عيطتسيف

 هتوق یمنپ نآ عیطتسیو . ططخ پو ربدیو عرتخپو فشتکیو طبدتسيف «ركفلا ناعمإو

 تقولا نم اًئيش سفنلا داعبإبو «لمأتلابو «سحلا ذئاذل ضعب نع عانتمالاب ةيحورلا
 ةيحور ةقاط بستکیو «هحور وفصتف ءروصلا نم ةروصب بيرقلا سلا ملاع نع

 . ةريبك

 بسك هيلإ ىهتنت اميف ىهو «هللا نم ةبهوم اهلصأ ىف ىه لامعألا هله لك
 .نوحدکیو هيف نودکی لیصحتو هنولدبی دهجب رشبلا هبسکی

 اهيف ناسنإلل دي ال هنإ .ةفلتخم ةعيبط تاذ هللا نم ةبهومف ةوبنلاو ةلاسرلا امأ

 دبعل ىلاعتو هناحبس هللا بناج نم صلاح ءافطصا یه امن «رایتحلا الو بسک الو

 .سانلا ىلإ ةيادهلاب هثعبيو هيلع معنيو هيبتجي «هدابع نم

 قفنأ ولو ةوبنلا ةبترم ىلإ هب ىقتريف هبناج نم ناسنإلا هلمعي نيعم لمع دجوي ال
 !هیف هلک هرمع

 هدنع ناك اذإ ةضايرلا لاطبأ نم الطب حبصي نأ رمتسملا بيردتلاب ناسنإلا عيطتسي

 . نیعم یمسج دادعتسا

 ءازربم اًاع وأ اًعبان ابیبط وأ اعراب اًسدنھم نوکی نآ رمتسملا بیردتلاب عیطتسیو

 . بسانملا ىلقعلا دادعتسالا هدنع ناک اذإ

 . هدادعتسا بسانپ یحور ءافص ىلع لصحي نآ رمتسللا بیردتلاب عیطتسپو

 هیفطصي هللا نکلو .الوسر الو این نوکی نآ هلذبپ دهج یأب عیطتسی ال هنکلو
 !نوکیف

 ۷١[. :جحلا] ( ريصب عيمس هللا نإ سانلا نمو السر ةكئالمْلا نم يفطصي هللا
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 : مهلضفأو سانلا رایخ مه ءايبنأو السر اونوکيل للا مهيفطصي نيذلا نإ | ةقيقحو

 ٤۷١[. :ص] (رايخألا نيقطصملا نمل ادع مهر

 وآ ةوبنلا قحتسي رشبلا نم انالف نإ :لوقن نأ - انسيياقم - عيطتسن ال نحن انکلو
0 LET 

 Yé :ماعنالا]  هاسر لعجي ثيح ملعأ هللا !هربغ نم اهب یلوآ هنإ

 ذومسقي مهأ ©0 ييظع نيكيرقلا نم لجر ىلع نآرقْلا اذه لن الو واقول
 رضعب قوف مهضعب ادعفرو ايندلا ةايحلا يف مهتشيعم مهيب اتمسف نحن كبر تمحر

 YY] »۳! :فرخزلا]  تاجرد

esرضعب يلع مهضعب اتلضف لسرلا كلت : :مهبتارم یف نوتوافتی  

 جورب هاتديأو تانيا مّيرم نبا ىسيع انيتاو تاجر مهضعب عفرو هللا ملک نم مهم م هلم

 Yor]. :ةرتل) سش

 ىف نوتوافتي رشبلاف . نييداعلا رشبلا بتارم قوف ةبترم اهتاذ دح ىف ةوبنلا نكلو
 نوفقپ - م هتمظع تاجرد یلعا یف - مهنکلو . ميظعلا مهنمو «ريقحلا مهنم ۰ مهبتارم

 نيراتمملا رشبلا نم ادحاو هللا راتحا اذإف .ةوبنلا ةبترم نم ىندآ وه نيعم دح دلع

 نكي مل ةيلاع ةديدج ةبترم ىف هعضيل هيف ناك ىذلا هناكم نم هعفري هنإف ايب هلعجيل

 نأ رشبلا عيطتسي ىتلا دودحلا جراح اهنال «دهتجا امهم هسفن تاذ نم اهيلإ لصيل

 - معن - ةيرشب «ىرخآ ةيصخش هئافطصا ةظحل لئم حبصيو . مهداهتجاب اهيلإ اولصي

 ‹نييداعلا رشبلل حاتي ال ديدج رصنع ىلع ةلمتشم اهنكلو ءةيداعلا اهتافرصت لك ىف

 . ىحولا قيرط نع هللا لاصتالا وه كلذ

 كلم هبإ لرنأ الأ قاوسألا يف يشو ماعلا لكأي لوسرلا اذهل ام اولاقو ل
 نوُلكأَيَل مهن الإ نيلسرمْلا نم كبف السر امو :هلوق ىلإ ( اریدن هعَم نوک
 Y۰] ¥ :ناقرغلا] ( فآرسألا يف نوشي ماعلا

 لوعسيو «ماعطلا نولکایو ‹«نوتوميو نودلوي ءةيداعلا رومألاب قاعي امیف رشب مهف

 هللا ردق امسح نوکپ ال وأ ةيرذ مهل نوكيو جوزتي نم مهنم حوزتيو ‹«قزرلا ءارو

 .نوئشلا هذه ىف رشبلا ىلع ىرجي ام لک مهیلع یرجیو «نوملاتیو نوح رفیو « مهل
 مهلاسرإو ءهللا دنع نم ىحولا ىقلت ىهو ةديرفلا ةيصاخلا هذهب نودرفتي مهنکلو

 كلبق نم اتلسرأ امو : نايبتلاو ىدهلا نم مهبلإ هب هللا یحوآ ام مهوغلبیل ,ررانلل

 Yo]. :ءينالال نودا ان الإ لإ لأ هيلإ يحول الإ لوسُر نم
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 موي رذديل هدابع نم ُءاشي نم ىلع هرْمَأ نم حورلا يقلي شعلا وذ تاجردلا عيفر ل
 ٠١[. :رفاغ]  قالتلا

 مهل بهوت نيح مهرعاشمو مهسوفن نوكت فيكو «ةيصاخلا هذه مهل متت فيك
 !؟هللا نم ىحولا ىقلت ىلع ةردقلا

 دودح نع ةجراخ ةبرجت اهنأل اًيقي كلذ فرعن نأ نييداعلا رشبلا نحن عيطتسن ال
 . بيرقتلل سايقلا عيطتسن انكلو ءانتيرشب

 سحيف «ىحورلا ءافصلا نم ءىشب - اًردان ولو - اًنايحآ سحيل انم ناسنإلا نإ

 ائئاک حبصأ هناک سحیو «هرعاشمو هسفن الميو هلوح نم عشي روللا نم اًضيف ناک

 هدسج راطإ ىف سبحني الو «ضرألا ةلقث هلقثت ال ءلبق نم ناك ىذلا ريغ اديدج

 ىلإو سائلا ىلإ رظني دوعيو .دويقلا نم اًقيلط هحورب فرفری هنکلو «دودحملا

 فطاعت سائلا نيبو هنيب اذإف .ةديدج حورو ةديدج ةرظنب هلوح نم هلک دوجولا

 نم بيرق هنآ هلک كلذ قوف سحيو .بواجتو ةدوم دوجولا نيبو هليبو «ةمحرو
 ىلإ هعلطتو ‹«ربکآ هللا ةمظعب هروعشو ‹رهطأو فظن تراص هرعاشم نل ؛هللا

 نأ نوقيطي مكو ؟رشبلا ةايح نم تاظحللا هذه قرغتست مك .دشأ هللا ةمحر

 ؟اهيلإ اوعفتري

 نإو .رثألا ةقيمع هسفن ىف اهنكلو .ناسنإلا ةايح ىف كش الو ةليلفق تاظحل اهنإ

 .جراخلا ىف سائلا عم هلماعت ةقيرط ىفو لخادلا نم هسفن ةنينأمط ىف رهظتل اهرائآ

 نم هاقلي ام ىلع ربصلاو دهجلا لامتحأل هسفن عسنتو ‹ةفآرلاو ةدوملاب مهلماعيف

 !سانلا

 فرعیو «ةحضاو ةمس اهبحاص ىطعت اهنإف براقتتو تاظحللا هذه ررکتت نيحو

 حلاصم راطإ ىف نوشیعپ نيذلا نیرحآلاک سیل هنآو ‹ میظع اهہحاص نأ سائلا

 .ةطباهلا سفنلا تاوهشو ةبيرقلا ضرألا
 ام ردقبو ءرومألا هذه ىف اهدنع نوفقي ةنيعم ةقاط لاح ىأ ىلع رشبلل نكلو

 .رشبلا نم مهريغ ىلإ سايقلاب مهتمظع نوكت اهنم نولصحي

 . .رخآ قفأ ىلإ علطتنلف نآلاو

 «ةبراقتم تاظحل یتح الو ‹ةقرفتم تاظحل رعاشملا هذه شیعڀ ال اًاسنإ روصتتلف
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 مئادلا قفألاو ءهحور هب ىذغتت ىذلا مئادلا دازلا یهو «هتایح یف لصألا ىه امن

 ؟نوکي ةمظعلا نم ةجرد ىأ ىلعو «هرعاشم عون نوکپ فیک . .هيف قلحي ىذلا

 كلذ دعب مهبتارم توافتت مث ۔ !یبن لک - یہنلا وه «بيرقتلا نم ءیشب كلذ

 !لضفلا ىف

 ..رحآلا بناجلا نم كلذك ةيضقلا ذحانلو

 «هنم هتمحرب بپرقو «هنع ضار هللا نأ تاظحللا ضعب ىف سحيل ناسنإلا نإ

 عستت هسفن نأ سحي الآ ؟هرعاشمو هسفن یف ساسحإللا اذه رثأ نوکي فیکف

 هبلق الم دق ىهلإلا ضيفلا كلذ ناب سحي الآ ؟عفترتو وفصت هحورو < ‹عستتو

 «ضرألا ىلع اًمثاج ادسج سيل هناكل ىتح «ضرألا نع تاجرد هعفرو ‹«روللاب

 ؟ءامسلا ىف فرفرت حور هلکلو

 ىف ةبغر دشأو «هللا ةمظعب اًساسحإ برقأ ىهلإلا ضيفلا كلذ هلعجي الأ

 لمعلاو «هرمأ ةباجتسا ىلإ برقأو «هيلع لکوتلاو هئاعد یف اًصالحخإ دشأو ‹ هتدابع

 . .هللا نم برقلا كلذ ناسنإلا اهبف سحب ةرباع تاظحل رثا نم كلذ ناک اذإف

 ىنابرلا ىحولا لصق «ىئابرلا ىحولا هيلع لزتتي ن فيك ؟هللا هملکی نب فیکن
 ! ؟هللاب

 نم هللا مهل ءاشامب مهنیپ امڀف نوتوافتي مث «ءايبنألا نأش - بيرقتلاب - كلذ

 . تاجرد

 هللا نم ةصاح ةئيهتب متي هنآ ملعن انكلو «نحن هملعن ال رماف كلذ متي فيك امأ

 ىسوم هيبل نع ىلاعتو هناحبس لاق امك «هافطصا ىذلا هدبع ىلع اهب ني

 .[۹:هط] ( ينيع ىلع عنصتلو ل

 احور كيل اتيحوأ كلذكو و :مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا هيبن نع لاق امكو

 ءاََئ نم هب يداه ارو هانلعج نكلو نالا الو باقكلا ام يردن تك ام اتر نم

 .[١٠:ىروشلا] (رميقتسم طارص ىلإ يدهتل كإو اندابع نم

%#% ¥  # 
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 هعاونأو ىحولا (۲)
 اهلا ملكي نآرشبل ناک امو :ىروشلا ةروس ىف ىلاعتو هناحبس هللا لوقي
 ( م يکح يلع هن | ءاَشَي ام هنذإپ يحوي الوسَر لسي وأ باَّجح ءارو نم وأ ايو

 0١]. :ىروشلا]

 نإ .ءايبنأو السر اونوكيل نيفطصملا هدابع ىلإ ىنابرلا ىحولا عاونآ ةيآلا هذه نيبت
 .ايندلا ةايحلا ىف رشبلا اهيلع ىوقي ال ةهجاوملا هذه نال «ةهجاوم هءايبنأ ملكي ال هللا

 :ثالث قرط ىدحإب مهملكي امنإ

 ماهلإلاب اتیا كلذ یمسیو .هللا نم هنأ فرعتف ةرشابم سفنلا ىف ىقلي احو ١
 يئ ينب اي :لیعامسإ هدلو حبب هنآ میهارب] اندیس ایؤرک ءایبنالا یؤر هنمو

 1.۲ :تافاصلا] ( ىرت ادام رظناف كحبذآ يأ مانمْلا يف ىر

 نم يدون اهات امّ :مالسلا هيلع ىسوم هللا ملك امك ‹باجح ءارو نم وأ - ۲

 ير هلا ت ين سوم ايه :رجلا نب کرام عقلا يب نيا در يلم

 ٠١ :صصقلا] 4 نيملاعْلا

 ءاچ نيح ةيؤرلا بلط املف «هيلإ ةبسنلاب ليحتسم كلذ نال ‹ هللا یری نآ نود

 نکلو ينارت ن لاق « كْيلإ رظنأ ينرأ بر لاق :هبلط ىلإ بجي مل هبر تاقیم ىلإ

 رخو اكد هلعج ٍلبَجْلل هير یلجت امف ينارت فس هتاكم ٌرَقَعسا نإ لبا ىّإ رظلا

 114 :فارعألا]  اقعص سوم

 نم ةقيرطب ءاشي ام لوسرلا ىلإ ىحويف ىحولاب فلكملا كلملا هللا لسري وأ - ۳

 : مع هللا لوسر اهنيب ىتلا قرطلا

 رل : را لاق امك «هاری نآ نود هبلقو هعور ىف كلما هيقلي ناك ام : لوألا
 ر قورا ررر
 هللا اوما ءاهقزر لمست یتَح سف توم نل هنا یعور یف تق سدقلا حور

 .«بّلطلا ىف اولمجاو

 ىعي ىتح هبطاخيف لجر ةروص ىف مي هللا لوسرل كلما لثمتي نأ :ةيناثلا
 . لوقي ام هنع
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 هليبج نإ ىتح هيلع هدشأ ناكو .سرجلا ةاصلص ةروص ىف هيتأي ناك هنأ :ةغلاثلا

 ناك نإ ضرألا ىلإ هب كربتل هتلحار نإ ىتحو «دربلا ديدشلا مويلا ىف اًقرع دصفتيل
 .اهبکار

 هللا اش ام هيلإ ىحويف ءاهيلع قلحخ ىتلا هتروص ىف كلملا ىري نأ :ةعبارلا

 اد من : : مجنلا ةروس ىف ءاج امك نيترم مام لوسرلل عقو اذهو .هيحوي نأ

 بذك ام 3 ٰیحوأ ام هدبع ىلإ یحوأف ©) ٰیندأ وأ نسوق باق ناکف ر ٰیلدعف

 ةردس دبع 9 یرْخأ ةر هر دقو ص یر ام ٰیَع ئورام 0 یر ام داوم

 ٠٤[. ۸ مجنلا] 4 ىهتسملا
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 ةلاسرلا ىلإرشبلا ةجاح )٤(
 . مهتاجايتحاب ملعأ وهو رشبلا هللا تلح

 اهّلجَأ ىضقت ىتح شيعتو ومنت ىكل ءاذغلا ىلإ جاتحت اداسجأ مهل قلح دقل
 ةفرعملا ىلإ جاتحت الوقع مهل قلخو .ىوأملاو ءاسكلا ىلإ جاتحت امك ءاهل ردقملا
 هب ناسنإللا فلك اب موقتو «یوأمو ءاسکو ءاذغ نم داسجألا هبلطت ا موقتل ميلعتلاو

 .[11:دوه] ( اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وهل : ضرألا ةرامع نم

 .ةرحآلاو ايندلا ىف ناسنإلا ةايح ميقتستل ةيادهلا ىلإ جاتحت احاورآ مهل قلخو

 ةلافكلا كلت ريغب اًئيش نوكلمب ال مهنأل ءرشبلا تاجايتحا لكب لّقكت هللا نإ مث

 .قالطإلا ىلع اًئيش نوكلمي ال اهريغبو «ءىش لك مهيطعت ىتلا ةينابرلا

 اميفو اهنم اشن يتلإ ضرألا ىف ناسنإلا لوانتم ىف هلعجو هلک قزرلاب لفت

 ردقو اهیف كرابو اهقوف نب يماور اهي لعجر ل :كالفآو ءاوهو ءام نس

 1٥] : لال ( هزر نم ارو ایام یف ارم الو زالال لتحيا رم
 تارشا نم هب خاقان ماما يم وأو راو تارتسا نح يدلا لاو

 رسو 2 راهنألا مك رخسو هرمأب رحبلا يف يرجعل كلا مك رسو مك اقزر
 هومتلأس ام لک نم مکاتآو مد راها ليلا مکل ر حسو نيبئاد رمقلاو سمشلا مل
 Yé] ۲۲ ميهاریز] ( اهوصح ال هللا تمعن اودع نإو

 ]1 :ةيثاجبا] هلم اعيمج ضرألا يف امو تاومسلا يف ام مكل رُحَسْو

 ةراللا تاودالاب ناسنإلا دوز ءاهيلإ لوقعلا جاتحت ىلا ةفرحعملاب لفكتو

 ١ :ةرقبلا] اهلك ءامسألا مدآ معو : اهليصحتل

 اسا سا مک رر ع ةر کیا در ین کرا و

 .۷۸ :لحنلا] 4 ةوركشت مكلعل ةدفألاو

 ( معي ملام ناسا مّلَع ص ٍمَلَقاب مَلع يذلا ص مركألا كبرو ارقا
 ١[. ۳ :قلعلا]
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 | ةف ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو للا ةيآ انوحمف يعير اهثلاو لجللا العجول

 (اليصقت هاتلصف ءيش لكو باًسحلاو نيّسلا دع اومّلْعَقلو مكبر س الض

 .[۱۲ :ءارسإللا]

 اونپبسپل لسرلاو ءايبنالا لساف حاورألا اهيلإ جاتحت ىتلا ةيادهلاب كلذك لفكنو

 اوبتجاو هللا اودبعا نأ اوسر ةمأ لك يف ادفعب قلو : :هيلإ مهودهيو قحلا سانلل

 ١١[. :لحنلا]  توغاطلا

 مازلإ ريغب هدابعب هنم ةمحر كلذ لكب لفكت دق ىلاعتو هناحبس هللا نآ عمو

 نإف كلذ عم . .(!؟قالطإلا ىلع ءىش ىأب العو لج هللا مازلإ كلي ىذلا اذنمف)

 نم رمأ ىأ ىف هللا ةلافك نع نغتسم هنآ هعلفغ ةظح يف ِنظيو , ىغطيل ناسنإلا

 YY] :قلعلا] & ىنغتسا هار نأ د ىَّْطَيل ناسدإلا نإ الك ط !رومألا

 «هلكأيل ضرألا نم عرزلا جرخي ىذلا وه - ىاذلا هدهجب - هنأ اًئايحأ نظي

 ىذلا 8 :لوقيو اهب عتمتسيو اهنكسيل ضرألا رمعپو ‹هبرشیل ءال جرختسیو

 !كلذ ثلعف

 نحن مآ هنوعرزت مآ 5 نورت ام متيآرقآ] : :هللا هركلي كلذ لجأ نم

 نح لب © نومرغمل اإ تو نوهکفت معاطف اماطح هاتلعجأ ءاشن و ۵ نوعرازلا

 نحن مأ نزملا نم هومعأزنأ متنأأ ® نوبرشت يذلا ءاَمْلا متيأرقأ » نومورحَم

 يتلا راثلا متيأرفأ ت نوركشت الونف اجاجأ هنلعج ءاشن رل ي “دونر
 اعاتمو ةركذت اهانلعج نحن ©2 نوئشنملا نحن مأ اهترجش مئاشنأ معنا ©9 نورو

 Vé 1Y] :ةعقاولا] ( ميظعْلا كبر مساب حّبسف © نيوقملل

 ضراعتي «ىعانصلا رطملا هنومسي ام وأ «باحسلا نم رطملا لازنإ نأ ةلهو لوأل سائلا ضعب نظي دق ()
 محولا المر !هلالج لج هللا سيلو نزلا نم ءاملا لزني ىلا وه حبصأ ناسنإلا نأو «ةيآلا هذه عم

 ىلإ دعاصتي ىذلا ءاملا قلحن ىدلا وه سيلو «باحسلا قلخي ال ناسنإلاف .هل ةقيقح ال ىحطسلا

 ءاملا لازنتسا ىف ناسنإلا مكحتي نيحو .رطملا هنم لزلي ىذلا باحسلا هلم نوكتيو راخب ةئيه ىف وجا

 نم ءیشہ یتأی الر ؛رطمیو باحسلا اھب فٹاکتی یتلا ةیئابرلا نئسلا مدختسی وھف بحسلا ضعب نم
 دالیم نف 1 ماعل قفارملا ةرجسهلا نم ۱۳4٦ ماع) ابروأ نم رابحلالا تءاچ دقلو !هسقن دنع

 «تلح اما نيسمسخو هثام ذم لسيثم اهل قبسي مل ةروسصب ايروأب لح دق فافمبا ناب (حيسلا

 تاقاطېلاہ سائلا ىلع هايملا تعررو «ةيشاملا تقفئو «ريثكلا اهنم تامو «راجشألاو عورزلا تقرتحاف

 .ىئابرلا رمالا اذه مامأ ارجاع هتاعارتحاو هملع لكب ناسنإلا فقرو ءابروأ نادلب ضحب یف
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 ناک اذإ هنأو ‹عناصلاو ئشنملا وه هللا نأ یھو «ةقيقحلا ىلإ | هدري كلذبو

 ضرألا ةرامعل ضرألاو تاوامسلا تاقاط ریخست ناسئإلل رسي دق - هناحبس

 نم ناسنإلا عدوأ ابو - هناحبس - هدنع نم كلذ لكف ‹اهتاریخب عاتمتسالاو اهانکسو

 ةفرعملا هذه مادختساو ‹«نوكلا اهب ريدي ىتلا هللا ننس ىلع فرعتلا ىلع ةردق

 نأ دعب اًماطح عرزلا لعجل هللا ءاش ولو !اًقيش كلي ال هتاذب ناسنإلا نكلو . هتعفنل

 حلصي ال اًجاجأ باحسلا نم لرانلا مالا لعجل ءاش ولو !هيف دهج لک ناسناإلا لذي
 ىتلا ةيرارحلا ةقاطلا اهنم دلوتت ىتلا ةداملا ئشني مل كلذك ءاش ولو ء(برشلل

 !بلع ىق وأ دربلا هعجوأف ناسنإللا اهب يفدتسي

 نغتسم هنأو «هسفن دنع نم هنآ بسحبيو اا ,نم هدنع اجب ناسنإلا حرفي كلذك

 لعجو ايش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو : هللا هرّگذیف «هللا نع هپ
 .[۷۸ :لحنلا] نو رکشت مكعل ةدألاو راصبألاو عمسلا مک

 ةفرعملا ىلإ يدؤت ال اهنآ نع ًالضف «هللا دنع نم ةحنم ًالصأ ىه ةفرعملا تاودأف

 مْلع ى مكقلاب مُلع يذلا : ملعتلا ىلع ةردق نم هللا اهعدوأ اجب انو ءاهتالب
 ٠[. ء٤ :قلعلا] ¢ مّلعي مل ام ناسنإلا

 وأ !ءیش ىلع نوردقی الف مهتدثفآو مهراصبأو سانلا عمسب بهذل هللا ءاش ولو

 عمسلا دوجو عم ءىش ىلع نوردقي الف ملعتلا ىلع مهتردق بلسل ءاش ول

 !راصبألار

 !هللا نم هحلاصمو هرومأب ملعأ هنآ وأ «هللا ةياده نع نغتسم هنأ ناسنإلا نظي كلذك

 رأ ببسل - اهلك تايلهاجلا تناك نإو ‹«كلذ ىلع لاثم حضوأ ةرصاعمل ا ةيلهاللاو

 .ةينابرلا ةيادهلا قيرط بكلتت - رخآل
 ىل نإ :ةصاحخ ةفصب ةرصاعملا ةيلهاجلا ىفو ‹ةيلهاج لك ىف هسفنل ناسلإإلا لوقي

 . هللا ةياده ىلإ ةجاح ريغب هلك ىرمأ ربدأو ىلقعب ركفأ انأف «ركفي ًالقع

 ىلإ بذعلا ءاملا دعصت رطملاو باحسلا اهنم اشني ىتلا رخبلا ةيلمع تلعج ىتلا ىه هللا ةئيشم نإ )١(

 هللا ءاش ولو ‹برشلل الاص الع باحسلا نم رطملا لزنيف ءرحبلا فوج ىف حلملا كرتتو ءامسلا

 ول : ةيآلا ريشت كلذ ىلإو . اًتثطع ناسنإلا توميف رحبلا ءامك اًجاجأ لزني رطملا لعجف هنئس ريغل

 . 4 نوركشت الولف اجاجأ هاتلعج ءاشن
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 لك هب جعت ىذلا بارطضالاو ملظلاو لالضلا لك كلذ ةجيتن نم نوکي مث

 !ةصاحخ ةفصب ةيلهاجلا هذهو «ةيلهاج

 نم ةعومجم نع لفغ ةلاضلا ةلوقلا هذه لوقي نيح ىلهاجلا ناسنإللا نإ

 : قئاقحلا

 سيلو هللا دنع نم ةبهوم وه اًبجع هب هيتي ىذلا لقعلا اذه نأ نع الوأ لفغب - ١

 نأ ىضتقي اهتاذ ةمعنلا هذه ىلع ركشلا بجاوف ! ناسنإلا دنع نم اًيتاذ اسك

 ةدافتسالاو لقعلا اذه مادختسال جهنم نم هب رمأ اميف هبر ىلإ ناسنإلا عجری

 ةفرعم ىلإ ناسنإلاب ىدؤي هللا توكلم ىف ركفتلل اًجهنم هللا مسر دقو «هتقاطب

 . مارتلاو ةعاطو ةيدوبع نم هللا هات ىغبني امو «قحلا دحاولا هللا

 اذودح هتقاطل لعج دق ناسنإلل هحنامو لقعلا اذه ئشنم هللا نأ نع اًيناث لفغيو - ۲

 ردقی الام هفلکی ملو ؛هتقاط ىف لحدي ام هفلک مث ءاهادعتي نأ عطتسي ال ةنيعم

 .هلأش نم سیل امو هيلع

 ىرجي ىتلا ناسلا طابنتساو ءىداملا نوكلا عم لماعتلل ايهم - ًالثم - لقعلا اذهف

 هله مادختساو «(ةدالا صاوخ :ءايزيفلا ملع ىف هيمسن ام ىأ) نوكلا اذه هللا اهب

 اب عاتمتسالاو ضرألا ةرامع لجأ نم ضرألاو تاوامسلا تاقاط ريخست ىف ةفرعملا

 . عاتم نم اهيف

 .لواح امهمو دهتجا امهم بيغلا ةفرعم ايهم سيل هنكلو
 ءهتاذ «ملعلا» كلذ ىلع ليلد حضوأو ءاهلك ءايشألاب ةطاحإلا ىلع ارداق سيلو

 نأل ؛ءاههلكلا ضرعتي ال هنكلو ءايشألا ؛رهاوظ» نم هتفرعم عیطتسي ام فصي وهف

 ام فرعي ال هلكلو ءابرهكلا رهاوظ نع ًالثم ثدحتي !هكاردإ نع جراح «هنكلا»

 ىلإ اهللح دقلو ءاهتاذ ةدالا نع ثدحتي ال هنكلو ةدالا صاوح نع ثدحتي .اهرس

 ةبجومو ةبلاس ةيبرهك ةقاط اهنإ :لاقف «ةرذلا للح مث «ةرذلا ىهو اهتانيوكت طسبأ

 ةقاطلا ام : لقعلا دنع الو «ملعلا دنع هل باوج ال ىذلا لاؤسلا ىقبو .ةلداعتمو

 نوكلا اذه ةينب ىف هللا هعدوأ ءىش اهنإ :ةباجإلا هله الإ هل ةباج] ال لاوس !؟اهتاذ

 ىتلا تایبیغلا یف مکحلا وه نوکپ فیکف ءایشألا نم لقعلا فقوم اذه ناک اذإف
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 !؟ءیش لکبپ

 ءىش نع لفغي ةلاضلا ةلوقلا هذه لوقي نيح ىلهاجلا ناسنإلا اذه نأ ىلع _ ۳

 ةايح ىف مكحتي ىذلا نأ وهو «(ةقيقحلا ىف هيف طلاغي وه وأ) ةيمهألا ديدش رخآ

 ناك ءاوس ‹«تاوهشلاو ىوهلا هنكلو ةقيقحلا ىف لقعلا وه سيل ةيلهاحلا ىف سانلا

 !سانلا لك ىوه وآ دارفألا نم ةعومجم وآ دحاو درف ىوه

 .كلذل جذومن حصضوأ ةرصاعملا ةيلهاحلاو

 ناک الإ ةيقلغلا ىضوفلا اهيف تشف ةمآ نم ام هنآ دكؤت خيراتلا براجت لكو ؛«ضرألا

 !؟رايهنالا ىلإ اهريصم

 ىف هتقفنأ ول ام رامدلا ةحلسأ ىلع قفنت ىهو ىربكلا لودلا دنع لقعلا نيأو

 نع هدعب ةجيتن ىري وهو «ةيلهاجلا هله ىف هلك «ناسنإلا» نع لقعلا بهذ نيأو
 حمو ‹عايضلاو نونجلاو قلفلاو ةيبصعحلاو ةيسفللا ضارمألاو ةريحلاو بارطضالا :هللا

 !؟هللا قيرط بكنتيو ةياوغلا قيرط ىف ىضلا ىلع رصي كلذ
 ىرهلا هنکلو ‹ةيلهاجلا ىف سانلا ةايح یف مكحتي ىذلا وه لقعلا سيل هنإ !اللک

 !هللا ةياده نع ىنغ ىف هنآ هسفنل ناسنإلا معزي مٹ . .تاوهشلاو

 - ًارتع اهدشأو خيراتلا تايلهاج اوسأ ثناك نإو - ةرصاعملا ةيلهاحلا نأ ىلع

 ءىلم خيراتلاو .هللا ةياده نع دعبت نيح ةيرشبلا لالضل ديحولا جذومنلا ىه تسيل

 .لالضلا كلذ ىلع ةخراصلا جذامللاپ

 دعي - نييرشب نيوبآ نم دلوي رشب وهو - نوعرفلا ناك ةينوعرفلا ةيلاهاجلا ىفف
 | ىلعَألا مكبر انأ ل :سانلا نم ألم ىلع لوقي ن هللا ىلع ةارجلا هب لصتو !اهلإ
 !ةدابعلا رئاعشب هل نومدقتيو سانلا هدیعیو

 اهلوب نم مامحتسالاب سانلا كربتيو !اًهلإ ةرقبلا دعت ةيدنهلا ةيلهاجلا ىفو

 !سدقملا

YY 



 مث مهيدياب اهنوتحني امانصأ نودبعي اوناك - اهريغو - ةيبرعلا ةيلهاجلا یو

 !تاولصلاو نيبارقلا اهيلإ نومدقي
 نم رحخآ نول كلانهف تايلهاسجلا اهيف عقت ىتلا تالالضلا هله ىلإ ةفاضإلابو

 .هللا ةعيرش ىلإ مكاحنت ال نيح ةيلهاج لك هيف عقت كرشلا

 حبصي لئدنعو «مهسفنال رشبلا عرشي نأ دبالف عبتملا وه هللا عرش نوكي ال نيحف

 نومرحيو نولحيو هللا نود نم نوعرشي نيدلاف .سانلا ةيقبل اًبابرأ سانلا ضعب
 مهناطلسب سانلا نودبعتسيو «عقاولا ىف اًبابرأ مهسفنأ نم نوذختي مهاوه ىلع

 نوكلمي الو اهتدارإ نوذفني «بابرألا هذهل ديبع نورحآلاو .مهئاوهأل مهلوعضخيو

 رشبل ادبع ناسنإلا حبصي انه نمو .اهب مهعضخت ىتلا ةطلسلا كلمت اهنأل ءاهتفلاخم

 نود هدحو هلل ادېع :هللا هب همرک یذلا میرکلا هعضو ىلع نوکی نأ نم الدب «هلثم

 . كيرش

 باسح ىلع اهحلاصل اًمثاد تاعيرشتلا عضت عرشت ىتلا ةئفلا نإف كلذ نع الضفر

 الإ اهتاريسحخ نم اولاني نأ نود تاعيرشتلا هذه ءبع مهيلع عقي نيذلا نيفعضتسلا

 كلي ىذلا ديسلا وه ىعاطقإلا ناك ضرألا ىف اًدئاس عاطقإلا ناك نيحف .تاتفلا

 نورطيسملا ةداسلا مه نويلامسأرلا نوكي ةيلامسأرلا ىفو .ديبعلا مه نوقابلاو ةطلسلا

 مه - ىعويشلا بزحلا ءاضعأ  ماكحلا نوكي ةيعويشلا ىفو .ديبعلا مه لامعلاو

 الإ ارارحا سائلا نوکی الو .ديبعلا مه بعشلا ةيقبو تاريخا لكب نوعتمتسملا ةداسلا

 موكحملاو مكاحلا نوكي طقف ذثدنعف .ضرألا ىف ةمكاحلا ىه هللا ةعيرش نوكت نيح

 ةفلاط الو درف هعضی مل ‹ عيسجلا ىلع ذفنلا هللا نوناق هنال «نوناقلا ماسمأ ءاوس

 نيعضاخ ءءاوس ىلع هلل اديبع احم موكحملاو مكاحلا نوكيو .ةصاحللا مهتحلصل

 .هللا ةعيرش وه دحاو مكحل

 ةيقلخلاو ةيعامتجالا تالالتحخالا نم ناولأ ةيلهاج لك ىف امئاد دجوت كلذك

 .هللا جهنم نع داعتبالا نم اهلك ًأشلت ةيركفلاو ةيسفنلاو

 . تقولا تاذ ىف ةررقمو ةكحضم ةلثمأ دجت ةميدقلا تايلهاجلا ىفف

 هتيرج بكتري نأ عاطتسا اذإ الطب دعي ةيقيرغإلا ةيلهاجلا ىف مرجملا ناك دقف
 دعي طقف لئدنعف ةطرشلا دي ىف عقوو تالفإلا عطتسي مل اذإ امأ !باقعلا نم تلفيو

 . . .باقعلا قحتسي اًمرجم
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 ءىش لك هيبأ نع ثري لجرلا ناكو «تالبلا نودي اوناك ةيبرسعلا ةيلهاحلا ىفو

 !!ثاريملا نم مزج نحبصيف (همأ ریغ) هتاجور یئح

 ةيح هعم نفدت اهجور اهلع تومي ىتلا ةأرملا تناك تبتلاو دنهلا دالب ضعب یفو

 ةجوزلا نم ءافولا بجاوب اًمايق دعي امنإو ء«سانلا رظن ىف ةميرج كلذ دعي الر

 !اهجوزل

 عمتجملا ىلإ ةعيرس ةرظنو !اوسأ نكت مل نإ اءوس لقت الف ةرصاعملا ةيلهاجللا امأو

 .تالالتخا نم هيف ام ةعاشب نع فشكت رصاعملا ىرشبلا

 نم ٤١ ىلع ديزت اكيرمأ ىف قالطلا ةبسل نإ :ةيكيرمألا تاءاصحإلا لوقت

 ءابو ىأ ىلع ديزي ىكيرمألا بعشلا دارفأ نم ددعب كتفي نودحلا ضرم نإ لوقتو
 ال ةرصاعملا ةيلهاجلا همدقت ىذلا ةايحلا عون نأ كلذ ىلعمو .ةكاتفلا ةثبوألا نم رحآ

 . اهدعسپ الو ناسنإلا ةرطف عم مءالتي

 «نويرفيلتلاو مالعإلا لئاسو نإو «رمتسم عافترا ىف ةميرحلا ةبسل نإ :لوقتو

 .ةيرجلا ةبسن عافترا ىف ةرثؤملا لماوعلا نم ةصاح ةفصب

 یلع ارطخ لکشپ حبصأ نيقهارملاو لافطألا دلع ىمارجإلا حونجلا نإ :لوفتو

 ىف اهلاغشلال تیبلا نع مالا باغ حونجلا اذه بابسأ مهآ نم نإو ءةمألا لبقتسم

 ال نضاحملا نأل ةحلاصلا ةئشئتلا مهشنيو لافطألا ىعري نم دوجو مدعو «لمعلا

 ..تيبلا ءانغ ىئغٽت نأ نکی

 !ىكيرمالا بعشلا اهيف شيعي ىتلا ةيرهاظلا ةيهافرلا مغر هلک اذهو

 .ةينابرلا ةيادهلا نع اديعب ةميلس ةايح ايحي نأ ناسنإلا عيطتسي ال ءالک

 ةقيفحلا هذهل قادصم خيراتلا لالخ ىنابرلا جهنملا نع اًديعب رشبلا ةايح لكو

 .اهیلع دهاشو

 نم اًيلاخ ًالماكتم اًجهنم عضي نأ ةدحاو ةرم ىرشبلا لقعلا عطتسسي ملو

 رشبلا لواح ةيرشبلا جهانملا كلت ىف ابيع ىلمعلا قتيبطعل لا زرہآ املکو . .بوعلا

 .نامزلا نم نيح دعب ةفرحملا هجئاتن رهظت ديدج بيعب هحالصإ
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 ملعلا اهنع رصقي رومأ ةلمج ىلإ جاتحب رشبلا ةايح حلاصلا جهنملا عضو نآ كلذ
 .ىرشبلا

 ىلع - ناسنإلاو .هتاذ ىرشبلا نايكلاب ةلماك ةيقيقح ةفرعم ىلإ جاتحي :لوأ
 امك «ىتاذلا هنايكب لهجلا ديدش لازي ام - هفرع ىذلا ىداملا ملعلا لك نم مغرلا

 هحلصي ام لهجلا ديدش ىلاتلاب وهو «نييبرغلا نيركغملا دحأ ؟ليراك سيسكلا» لوقي

 . هل حلصي امو

 «هلبقتسمو هرضاحو ىرشبلا ساجلا ىضامإ ةلماك ةطاحإ ىلإ جاتحي : اًيناث
 ىلع ةلماك ةلاحتسا ليحتسي اذهو .اهجئاتنو اهبابسأو اهضاحخ ىتلا براجتلاو

 لكب ةطاحإلا نع زجاع وهو «هل لوهجم ىضاملا ثادحأ نم اًريثك نال «ناسنإلا

 عالطالا عيطتسي ال همامأ دصوم بيغ وهف لبقتسملا امأ ءهشيعي ىذلا رضاحلا ثادحأ

 , هيلع

 رمأ ىف هل ةحلصم ال «زيحتم ريغ جهنم ا عضاو نوكي نأ ىلإ جاتحي هنإ مث : : اگلا

 ىذلا ‹«ناسنإلا ىف ًالسصأ رفوتي ال رمأ اذهو .تارهش الو یوه الو ‹رومألا نم

 نوكن ام اريثكو هرظن ةهجو نم اهاري امك) ةيتاذلا هتحلصم ىلإ اًمئاد بذجني

 قلخ نانسنإلا نإ :هللا رمأب مزتلي مل ام تاوهشلاو ءاوهألا اًنئاد هكرحتو (ةثطاح

 (نيلصملا الإ ى اعونم ريخلا هسم اًذإو 62 اًعوزج رشلا هم اذإ © اعله

 .[۲۲ ۔۱۹: جراعملا]

 ىلإو «نلعلاو رسلا ىف هعيطي نمي لماك ملع ىلإ جهنملا عضاو جاتحيو :اعبار
 امرتحم جهئملا نوكي ىتح ىصسعي نم ةبقاعمو عيطي نم ةاراجم ىلع ةمات ةردق

 ىف الإ یری ال ناسنإلاف ؛یرشبلا سنجلا ىف رفاوتت ال فاصوألا هذهو ءاًئہطمو

 .هعمس غلبي ام دودح ىف الإ عمسي الو ‹هائپع رصېت ام دودح

 ةيملعلا ثاحبألا ىتسش ىف بتكلا نم ةعومجم فلا ىسئرف ملاسعو بيبط ليراك سيسكلا )١(

 ةيبرغلا ةراضحلا نأ ىلع هيف صن «الوهجملا كلذ ناسلإلا» ناونعب باتك اهمهأ نم «ةيعامتجالاو

 ناسنإلا كلذ ةعيبط لهجن ىهو ناسلإال ةيميلعتو ةيركفو ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس جهانم عضت
 ببسلا وه اذهر «بارطضالاو مئادلا اطنلا ىه ةجيشنلا نوكت مث نمو |جهانملا هذه هل عضت ىللا

 ةعيبط ةفرعم نع ناسنإلا زجع نإ :لاقو .رهاظلا ىف اًمدقت انددرا املك ةيجمهو ارحأت ديزن اننأ ىف
 ؛قلاحلا ةمكح ىلإ عوجرلا نم ائل صانم ال هثأو ءهيلع بلغتلا ىلإ ليبس ال ىلصا زجع وه هسفن

 !ةللضمو ةرصاق ةيتاذلا انتمكح نال
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 ؛ربشو ريخ نم ناسنإلا هلعفي ام عيمج ملعي هنإف لجو زع هللا امأ

 نم نوكي ام ضرألا يف امو تاومسلا ف ام مّلعي هللا نأ رت ملأ :ىلاعت لاق
 اإ َرذَكَأ الو كلذ نم ىنذأ الو مهسداس وه الإ ةسمخ الو مهعبار وه الإ هلال ئوجُ

  ميلع ءيش لك هللا نإ ةمايقلا موي المع امب مهمي مل اوناك ام نيأ مهعم وه
 .[۷ :ةلداجملا]

 قيقدلا ىلع هاصع نم بقاعيو ,عاطا نم ېراجي نأ يلع رداق لجو زع هللاو

 ةرذ لاقشم لمعي نمو © هري اریخ ةرَذ لاقشم لمعي نمفإل :یلاعت لاق «لیلحلاو
 .[۸ <«۷ :ةلزلزلا] هري ارش

 ,يلات هلا وه دحاو ردصم نم الإ ىتاي نأ نكي ال حلامعلا جينا فإف مث نمو

 نم معي الأ :هناحبس هقلخ ىذلا وه هنال ناسنإلا ةقيقح ,ملعي ىذلا وه هللاف

 ٤] :كللال حلا فيطللا رو قل

 ةطاحإ ملع هلک نوکلا یفو -  رشبلا ةايح يف ءيش لك يلعي ىذلا وه هللاو

 اهيف جرعي امو ءامّسلا نم لز امو اهنم جرخي امو ضرألا يف جلي ام ملي :عالطاو
 .[۲:ابس] (روفغلا ميحرلا وهو

 نم رغنصأ الو ضرألا يف الو تاومسلا يف ةر لاقثم هنع برغي ال بيلا ملاع إل

 .[۳:ابس] (نیبم باتک يف الإ ربا الو كلذ
 ىلإ اجاتحم سيلو «رداقلا ىنغلا وه هنأل ميكحلا عيرشتلا عرش ىدلا وه هللاو

 نأ هکلم ىف دیری ال یذلا وهو ؛ءىش لك مهل بهاولا وهو ساللا دنع امن ءىش

 ىلع اونوکپ نأ هکلم یف صقنی الو ‹مهنم لجر یقتآ بلق ىلع مهلك سائلا نوکی

 . ىسدقلا ثيدحلا لوقي امك مهنم لجر رجفآ بلق

 لسرلا وه اهقيرط رشبلا ةايحل حلاصلا جهنملا ىلع لمتشت ىتلا ةينابرلا ةيادهلاو
 .تالاسرلاو

 رشبلا ةايحل ةماقتسا الو ءاهلع ىلغال ةيرشب ةجاح ةلاسرلا حبصت مث نمو

 .اهنودب

 نم مهتایح ظفحي ام لکب - ہدابعب هلم ةمحر - یلاعتو هناحبس هللا لفکت امکو
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 لاسرإپ كلذك  هناسحبس  لفکت دفف «مظاملا ربدملا لقعلاو ىرأملاو ءاسكلاو ماعطلا

 .ضرألا ىف سانلا ةايح ميقتستل بتكلا لازنإو لسرلا

 ¢ طسقلاب سائلا موقيل نازيملاو باكا مهعم ارنأو تانيبْلاب انلسر السرأ دقل إف
 ۲١[, :دیدحلا]

%# *#* #* 
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 لسرلا ةمهم (0)

 .هديحوتو قلاخلا ةفرعم ىلإ ةيرشبلا ةياده ىه لسرلل ىلوألا ةمهملا نإ #

 هيلإ هجتتو قلاخلا دوجو فرعت اهتاذب ةيرشبلا ةرطفلا نإ :لبق نم انلق دقلو

 ةهلآ هعم كرشتو هتقيقح ريغ ىلع قلاغلا روصنتف «لضت ام اًريثك اهنكلو . ةدابعلاب
 8 اوفنيو مهقلاخ ةقيقحب ةقيق ةقيقحب رشبلا اوفرعيل لسرلا للا لسری مث نمو .یرخآ

 هل رعت ام دشا یهو «كرشلا ةيضق ةصاح ةفصب اوج لاعيلو «كولسلاو ركفلا ىف

 .هوحن مهكولسو قلاخلل مهروصت ىف فارحنا نم رشبلا

 ( هري لإ نم مك ام هللا اود عا :مهماوقال اًعيمج لسرلا لوقي
 :Ao YF o10 c04] فارعألا]

 ( نودبعاَف انآ لإ هل ال هنأ لإ يحون لإ لوس نم كلبق نم السر امو
 Yo]. : ءايبنالا]

 دلي مل ج دمصلا هللا م دحأ هللا وه لق ل :دحآ دحاو یلاعتو هناحبس هللاف

 .(صالخإلا] ( دحأ اوفك هل نکی ملو © دلوی ملو
 هب جعت ام ةكئالملا وأ نجلا وأ رشبلا نم دحأل ةبارق وأ هلل ةونب لك ىفتنت مث نمو

 .مويلا ىتح اًيقاب لازی ال امو اهنم داب ام ‹ ةيلهاجلا تافارح

 وأ موجنلا وأ رمقلا وأ سمشلا ىف وأ نثو وآ منص ىف ًالثمتم هللا سیل كلذك

 ار سمشلل اودجت ال : قلاخلا وه هللاو يول اهلكف «تانئاكلا نم اهريغ

 .[۳۷ :تلصف]  نهَقَلح يذلا هلل اودجساو ٍرمَقلل

 .[۹٤:مجنلا] ( ىرعشلا بر وه هئو

 ٠۹٤[. :فارعالا] مكاف دابع هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ

 ىلع هناحبس هتاصاصتخا عزوي الو ادحآ همکح یف كرشي ال هللا نإف كلذكو

 !هنع اًرهق هئم مه اهنوعزتني الو ءهقلخح نم دحأ

 كرشي الو يلو نم هنود نم مه ام عمو هب صبا ضرألاو تآوَمسلا بْ هلو

 ٦] : فهكلا]  ادحأ همكح يف
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 يف الو تاّومُسلا يف ةر لاقفم نوكلمي ال هللا نود نم معمعز نيذلا اوعذا لف

 .[۲۲ :ابس] (ريهظ نم مهنم هل امو كرش نم امهيف مهل امو ضرألا

 (تيبلاطلا يزجن كلذ منهج هيرجت كلف هنود نم هل يئإ مهنم لقي سو ل
 .[۲۹ :ءایبنالا]

 للو :ىنسحلا هئامسأو اهلك هتافصب مههلإب رشبلا فيرعتب لسرلا موقي امك
 ]°14 :فارعالا] Ç اهب هوعداف ىتسحلا ءامسألا

 هللا وه 9 ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلاو بيلا ملاع وه لإ لِ ال يذلا هللا وهل
 ٌربَكَتملارابجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا مالنسلا سودقلا كلما وه ألإ هلال يذلا
 ىنسحلا ءامسألا هل روصملا ئرابلا لاخلا هللا وه 9 نوك رش ام هللا ناس
 Y4] ۲ :رشحلا] ¢ ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو تاومَسلا يف ام هَل حّبسي

 مهناهذآ یف هلع لطاب مهو لك ىفتناو «ةروصلا هله ىلع مهبر رشبلا فرع اذإف

 و «مهتيلهاج ىف اهنأشب رشبلا لضي ىتلا ةبناثلا ةيضقلا تيقب «مهرعاشم ىفو
 .هللا ةدابعل ةحيحصلا ةفيرطلا

 ؛ةحيحصلا ةدابعلا ه

 ميدقت ىف الو ءهل كيرش ال دحاو هللا ناب داقتعالا ىف طقف تسيل ةدابعلا نإ
 :رحلآ رمأ كانه لب ‹كيرش نود هدحو هلل ءاعدو كسنو ةالص نم دبعتلا رئاعش

 ( نورك دت ام اللف ءایلوأ هنود نم ارعبدت الو مكبر نہ مکیلإ لزا ام اوعیلا ل
 ,[۳: فارعألا]

 اهلإ دوبعملا حبصي ۾ ملو ةدابعلا تلطب دقف الإو ه١ ءهللا لزنآ ام عابتا نم دہال هنإ

 هتاعيرشٽ ماطر ع عرشی دحاأوو «دبعشلا رثاعش هل مدت دحاو . نيا نيهلٳ امنإو ادحساو

 : هللا نود نم

 ٠١[. :لحنلا] ( دحاو لإ وه املإ نيا نيهلإ اودختت ال هللا لاقو طب
 اودهي نأ :همالسو مهيلع هللا تاولص اعيمج لسرلل ىربكلا ةمهملا ىه كلت

 . باثکلا نم ۱۲۹ ہ ۱۲۹ ص مجار ()
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 موقت كلذبو «هتدابعل ةحيحصلا ةقيرطلا ىلع مهولديو «دحاولا اههلإل ةيرشبلا
 «ةيبوبرلاو ةيهولالاب ىلاعتو هناحبس هللا دارفإ :ةحيحصلا اهتدعاق ىلع مهتايح

 ىآ «عيرشتلا نم هللا لزنأ ام عابتاو دبعتلا رثاعشو داقتعالا ىف هل ةدابعلا ديحوتو
 .هللا لزنآ امم مكحلا

 ىذلا قحلا جهنملاب سانلا فيرعت ىهو ةيناثلا ةمهملا ءىجت ةمهملا هذهل ابتو #
 ام غيلبتب كلذو .ةرخآلا ىف هللا ناوضر هب نولانيو ايندلا یف مهتایح هب ميقتست

 ىلع مهبيردتو هقيبطت ةقيرطب سانلا فيرعتو «هنايبو هحرشو «مهيلإ هللا هب ىحوأ
 ايعو هللا لزنآ ام اوعو دق مهعابتأ نآ اونثئمطي ىتح هذيمالت عم ملعملا لعفي امك كلذ

 . حيحصلا قيبطتلا هوقبطو اًحیحص

 ءاقلإ درجم تسيل اهنال ردصلا ةعسو ةرباثملاو ربصلا ىلإ مهنم جاتحت ةمهملا ههو
 هيلع لمتشی ام لکب «ميلعتلا ةمهم ىه اغنإ . باتك نم ةءارق الو «ةرباع سورد

 . تاقشم نم ميلعتلا

 ةيمهأ نم رمألا اذهل ام ىلع «ميلعتلاو فيرعتلا ىلع لسرلا ةمهم رصتقت الو #
 . ظفحت مث یقلت تامولعم هللا نيد سيلف . ةيبرتلا ىلإ دمت امنإ «سانلا ةايح ىف ةغلاب

 ءةأاجف بستكي ال ىلمعلا كولسلاو .ىنابرلا ميلعتلا ىضتقمب ىلمع كولس وه اغنإ

 انه وهو - ىرملا .ءاوس دح ىلع ىقلتملاو ىبرملا هلذبپ دهج ریغب بستکی الو
 ىلع ليوطلا ربصلاو ريكذتلاو ةعباتملاو ةظحالملاو هيجوتلا ىف هدهج لذبي - لوسرلا

 سوفنلا هلبقتت ىتح ةدوملاو نيللاب حصنلا لذبو «ميقتست ىتح سانلا تافارحنا
 «لزنملا جهنملا عم ميقتست ىتح هئاوهأ طبض ىف دهجلا لدبي ىقلتلاو .هاضتقمب لمعتو

 هل نيزت ىتلا ناطيشلا سواسو عفدو «قيرطلا نع هب حلجت ىثلا تاوهشلا ةمواقمو

 .هللا ةعاط نع دعبلاو ةيصعلا

 ميقتست ال سوفنلا نال ؛اهئادأب لسرلا موقي ىتلا ماهملا قشأ نم ةيبرتلا ةمهمو

 هنأو «قحلا وه هنأب تنمآو تفرع ول ىتح !هيلإ اهتوعد درجمب حيحصلا جهنملا ىلع

 ةايحلا عاتم ىلإ علطتلا ةمئاد تاعزث سوفنلا ىف نأ كلذ !عابتالاب ىلوألا وه

 :اهنع هللا لوقي ىتلا هللا دودح لسحاد اهطبض جاتحيو ءاهذاذلو ايندلا

ف هللا دودح كلت .[۲۲۹:ةرقبلا 1 ( اهودتعت الف هللا دردح كلت
 (اهوبرقت ال

 AY] : ةرقبلا]
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 نال «هنم ةيشخو هللاب مئاد ريكذت ىلإو «ليلقلاب سيل دهج ىلإ رمألا اذه جاتحي

 ىلإ اهنم ذفنيل ناطيشلا اهنيحتي ىتلا ىه هبر ركذ ناسنإلا اهيف ىسني ىتلا ةلفغلا ةظحل

 ٥]. :هط] ( يسف لبف نم مذآ ىلإ اندهع دقلو ل :ناسنإلا بلق

 امهسابل مهن عزتي ةئجلا نم مكيوبأ جرخأ امك نايا مكتفي ال مذآ يب دب ای

 .[۲۷:فارعالا] ( مهنورت ال ثي نم هلیبقو وه مكاري هل امهتاءوس امیری

 لاقو لَن ت ادیرُم اط 9 نعد نإو الإ 9إ هنود نم نوع نإ

 :ءاسللا] ي( مهنرمالو مهنينمألو مهتلضألو ® اًضورقم ابيصت كدابع نم نذخئأل

۷ 114 

 .e . . .قورعلا نم م مدلا یّرجم ناسْنإلا نم یرجی ب ناطيشلا نِإ»

 مدوقتو مهعابتأ ةيبرت ىلإ  همالسو مهيلع هللا تاولص  لسرلا ةليسرو ( أ )
 تاذ نم ًادبت «ناطيشلا ةياوغ نم نصحتتو هللا رمآ ىلع ميقتست ىتح مهسوفن

 .هعابتا ىلإ سائلا نوعدي ام لك ىف ةودقلا مهسفنأ مه اونوكي ناٻ ‹مهسفنأ

 هقلخ ناک»:تلاقف مم هللا لوسر قلخ نع اهنع هللا ىضر ةشئاع تلمس
 .«نآرقلا

 نوکت يتلا ةيلاعلا قالحألا یوذ نم - یلخلا ةوفص مهو - ۶ هءاپبنآ هللا راتخي كلذل

 (ميظع قلخ يلعن كئإو إل ٤4[. :ص] يرايخألا نم لكرإط :سانلل اًجذوغم
 .[٤:ملقلا]

 نوعدي نيذلا عم كفن ربصاو :ردصلا ة ةعسو ملحلاو ربصلا ىلإ جاتحت اهنإ (ب)
 .[۲۸ :فهكلا] ( هجو نودیري يشعلاو ةادغلاب ب مهر

 كلوح نم ارشقدال بقا فبلغ افق تك وو مهل تمل هللا نم همر امف

 .]04 :نارمع لآ] € ٍرمَألا يف مهرواشو مهل رفغتساو مهنع فعاأ

 ( نيمؤملا عفت ىركلا نف ركَذوإط هللاب مئادلا ريكذتلا ىلإ جاتست (ج)

 تايراذلا] : ٥١[.

 .ملسم هاور (۲) . هيلع قفتم (۱)
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 ‹مهنع عاطقنالاو ةلزعلا ال مهتمرالمو مهتبحاصمو سانلا ةشياعم ا

 ةعباخاو ةظحالملا متستو ءاهتاہسانم یف تامیلعتلاو او تاهبجوتلا مهل مدت

 اهل بسانملا ريجوتلا ميدقتلر اهلخادمو سوفللا مئابطب ةفرعسم ىلإ جاتحتو (ھ )
 .٠(يهلوقع ردق ىلع ساتلا بطاحأ نأ ترمأ» :اهرفتت الو رقت يتلا ةقيرطلاب را يا

 .ةماسلا ةفاخيم طعوملا ا وختي لکو هللا لوسر ناک

 رابتعالا قحتست ىتلا ةيقبقحلا ميقلاب سانلا فيرعت كلذك لسرلا ماهم نمو #

 .اهليصحت ىلإ اوعسیو اهيلع سانلا صرحي نآ قحتستو

 بح سائلا نيز :ضرألا ختم ىلإ امئاد نوہڵلجنم مهتعيبطب ساللا نإ

 ةموسملا ليخلاو ةطفلاو بهذلا نم ةرطنقمْلا ريطاتقلاو نيبلاو ءاستلا نم تارهشلا

 ١٤[. :نارمع لآ] ¢ اتدلا ةاّيحْلا عاتم كلذ ثّرحْلاو ماعنألاو

 ايلعلا ميقلاب مهرصبيو هذه ضرألا ةلقث نم مهعفري نم ىلإ اًمئاد نوجاتحي مهو

 راثيإو ةعاجشو مركو ةيحضتو ةنامآو صالخإو قدص نم اهيلإ اوهجتي نآ یخبنی یتلا

 لحد ضرألا ىف ةفيلخ هلعجو هلضفو هللا همرك ىذلا ٍ,ناسن لاب قلي ام «لدعو

 . :ةرقبلا] ( ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينإ ةكئالملل كبر لاق ذو : ىربكلا ةنامألا

 ر داوطلا نب مهاقزرر ريا ريل يب مهالمسو مدا ي ترک دقآر ۾

 :ءارسإلا] ( اليضفت انقلخ نمم ريلک ىلع

 ءنار هتم هانا لعل سزا تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع نر

 Y¥]. :بازحالا] ( ناسنإلا اهلمَحو اهنم

 انكلو لبق نم اهيلإ انرشأ ىتلا ةيبرتلا ةمهم نم ءزج ةقيقحلا ىف ىه ةمهملا هلهو

 اهريرقت لجأ نم اًريرم اعارص نوضوخي لسرلا نالو ءاهتيمهأل ثيدحلاب اهدرفن

 .اهيلع سانلا نم قيرف ةيبرت مث «ألوأ

 .مهلوقع ردق ىلع سالا ملكن نأ انرمأ» ظفلب فيعض دنسب ىمليدلا هاور )١(

 .ملسم هاور (۲)
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 عاتم ىلع مهصرح وه هدب ىذ ئداب لسرلاپ نالا نع سانلا دصي یذلا ناف
 !هللا لزنأ امہ مکحلاو هللاب نالا هنم مهمرحي نأ نم مهفوحخو فئازلا ايندلا

 سانلا هب نودبعتسی لطاب ناطلس ىلع نیذوحتس نونوکی مهنإف اللا اماف

 نوبراحي مسهنإف كلذل .ناطلسلا كلذل ةوقلاب مهنوعضخیو مهعماطمو مهئاوهأل

 درب مهنایغطو مهناطلس نم مهمرحت ةوعدلا هذه نأل ‹مهتوعد نع نودصيو لسرلا

 نيپ لدعلاٻ عرشی ىذلا هللا ىلإ هدرو رشبلا ٍ, ىديأ نم عيرشتلا قح عزنو هلل مكحلا

 نيب متمكح اذإو اهلها ىلإ تانامألا اود نأ مک رمی هللا :هب رمأيو سانلا

 .[۸٠:ءاسلا] ( لدعلاب اومكحت نأ سالا

 قحتسي ىذلا هدحو هلل اًديبع مهلعجب مهيلإ ةبولسملا مهتيئاسنإ درو ءألملل ةيدوبعلا
 نم مغرلا ىلع . .نايغطلاو ىوهلاب مهيف نومكحتي «مهلثم رشبل اديبع ال «ةدابعلا

 كلذو . .مهتیاده عبت الو سمألا أديم ىف لسرلا نع دصت مهنم ةيبلاغلا نإف كلذ

 مهنكلو ءاهنم مهرهطيل هللا نيد ىتأي ىتلا تاوهشلا ىف نيقراغ اًمئاد نونوكي مهنأل

 نم اًنامرح - ةفرحنملا مهسوفنب - هوري امل إو اًريهطت كلذ نوري ال - اودتهي نأ لبق

 !ةحاتملا ضرألا ذئاذل

 ١٠١[. :ةرقبلا] ايندا ةايحْلا اورفك نيل نيز ظ

 .[٠۲:دعرلا] عام الإ ةرخآلا يف ايندا ةايحْلا امو ايلا ةايحْلاب اوحرقو

 ةرخآلا ىلع بلل ةا نوت نيذلا ت يدش بذ نب نيرفاكل رو

 r] »۲ :میهاربإ] ( اجوع اهنوغبیو هللا يبس نع نودصیو

 لب «هتلاسر ىدؤي لسرملا ىبنلا نوكرتي ال «ةصاحخ ةفصب ألملاو ءرافكلا ءالۇھو

 درطلا وأ نجسلا وأ لتقلاب ديدهتلا ىلإ اًئايحأ لصي ىذلا ىذألاب هل نوضرعتي

 .ايركر ىبثلاو ىيحي ىبنلا لتق امك «ذيفنتلا ىلإ نايحألا ضعب ىف لصي لب «ىفنلاو

 1٦ :ءارعشلا] ( نيموجرملا نم ننوكتل حو اي هتد مل نأ اولاقإل

 نم كعَم اونمآ نيدلاو بيعش اي كئجرخىأ هموق نم اوربكتسا نيدلا الملا لاق
 A۸]. :فارعالا] 4 نيهراك انك وأ وأ لاق انتأم يف ندوعَل وأ انقيرف
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 .[۲۹ :ءارعشلا] (نينوجسملا نم كئلعجأل يريَغ اهلإ تدخلا نعل ٠ لاق

 نوزربي - ىلمعلا مهكولسب مهنإف - ةنحلا كلل لسرلا ضرععي نيح - انهو

 .اهلجأ نم داهجحلاو اهيلع صرحلا قحتست ت یتا ةيقيقحلا ةميقلا

 نم اوجنيف ةملاسملا ىلإ اونكريو مهناميإو مهتديقع نع اولختي نأ نوكلمي اوناك دقل
 نوکلمي اوناک وأ .هل نوضرعتي ىذلا داهطضالاو مهعابتأو مه هنوقلي ىذلا باذعلا

 ىتلا ةوعدلا نع اوفكيو مهسفنآ ةليحخد ىف هوفرع ىذلا قحاب اوظفتحي نأ ليلقلا ىف

 تاذ ىف نينمؤم اوقب نإ مهل نوضرعتي ال مهلعلف «ةصاحب ةفصب ألملاو رافكلا جعزت

 !نايإلا ىلإ مهريغ ادحأ اوعدي نآ نود مهسفنأ

 اًتمث هللا مالکب اورتشي نآ نوبأي .مهسفنآ ىلع كلذ نوبأي اًعيمج لسرلا نكلو

 مهتوعد نع اولختي نأ نوبأيو .صيحخرلا فئازلا لئازلا ايندلا ةايحلا عاتم وه أليلق
 . مهتحارو ةيصخشلا مهتمالس لجأ نم ىتح

 تايرغم رلكو ناطلسلاو ءاجلاو ةورثلاو كلملا هيلع ضرع دق مشب لوسرلا نإ لب
 2 مل

 ىف سْمشلا وعضو وَ مص اي هللاو» :بلاط ىبأ همعل ةدلاخلا هتلوق لاقف ضرالا
 :لاق وأ «ىتفلاَس درفت ىح تلعق ام رنألا اه كرنأل یلامش ېف رمقلاو ینیمب
 ˆ .(0لود كلهآ یت ینا

 ءهللاب نالا ىه ايلعلا ةيقيقحلا ةميقلا نآ  ةدوهشم ةيعقاو ةروصب - نوررقي انهو
 عاتم نم ىلغأو ىلعأو لضفأ كلذ نأو «هللا ليبس ىف داهحلاو «هللا ىلإ ةوعدلاو

 .ناطلسلاو بهذلا نمو ءهلك ضرألا

 .سانلا ةايح ىف ريياعملاو ميقلا ريغتت ذثدنع

 ربصي هيدي ىلع اونمآو هب اودتقا یذلا مهلوسر نوري مهنإف اونمآ نيذلا عابتألا اماف

 ءارغإ نم طخض یآ تحت اهنع یلختی الو اهیلع رصیو هتدیقع لیبس یف یذألا ىلع
 بيذعتلاو ديرشتلاو داهطضالاو ىذألا ىلع هعم نوربصيو هب نودتشیف «دیدهت وأ

 راب وعرف ةرحس ىلعتسا امك هلك ضرالا عاتم ىلع ةديقعلاب نولعتسيو «نامرحلاو

 لبق هل معنا لف تد سومر وره برب انآ واف احس ارسلا ماف : مهناإ

 یسومل نوعرف (۱)
 . ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (1)



 ,فالخ نم مکلجرآو مكيديأ نعطقالف حسا مکملع يلا مک ريب نإ مك نذآ ن

 يلع كر وُ نآ اولاق © قبو اباذع هش انيأ نملعتأو لختلا عوذج يف مكنبآصألو
 ايدلا ةايحْلا هذه يضف الإ ضاق تنأ ام ضفاف اتر يدلاو تالا نم اءاج ام
 ( ىقبأو ريخ هللاو رحشسلا نم هيلع اغهركأ امو اناياطخ اتل رفعي ارب انمآ اإ ص

 .[۷۳ ۷۰ :هط]

 نم اًموق نوري ذإ ‹مهتلفغ نم نوظق يتسي - ااجچیردت - مهنإف سانلا ةيقب امأو

 نوريو هيلع مه نوصرحي ىذلا عاتملا لك ىفو «مهتحارو مهنمآ ىف نوددهی سانلا

 . مهتديقع نعو مهناميإ نع نولختي ال كلذ عمو ءاهيف ام ىلغأو اهلك ةايحلا ةياغ هنأ

 هلڄأ نم ىحضي امو ؛عاتملا نم رشكأ هيلع صرحي ام ةايحملا ىف كانه نآ نوملعتيف

 بعلو وهل الإ اياذلا احلا هذه امو :ةرخآلا عاتمو هللا ناوضر وه كلذو . عاتملاب

 ٤] :توبكنعلا] ( ترم رناك رأ اداويحلا يهل ةرخآلاراثلا نإ

 راثلا نع حزحز نمف ةمايقلا موي مكروجأ نوفوت ا امْإو توما ةقئاذ سفت لك
 ۱۸١[. :نارمع لآ] ( رورغلا عاتم ألإ ابتدلا ةايحْلا امو راف دقق نجلا لخدأو

 نولخديو ةلمؤملا ةئفلا كلت تعفترا امك اوعفتريل مهتايح ريباعم نولدعي لثدنعو

 .نامبإلا ىف

 ىدهلا اوضفرو ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتساو لطابلا ىلع اورصأ نيذلا امأو

 اعم اعم ةرحآلاو ايندلا ىف امإو ؛ةرحألا ىف امإ ٍراوبلاو رامدلا ملام كئلواف ىنابرلا

 اهلولصي منهج ©۵ راوبلا راد مهمو اولحأو ارفك هللا تمعن اولد نيدلا ىلإ رت ملأ
 ىلإ مكر يصمم إف اوعتمت لف هليبس نع اولضيل ادادنأ هلل اولعجو © رارقلا سبو
 ]> ۲۸: میهاربا] 4راا

 لسرلا هضوخي ىذلا عارصلا لالح نم - اهتورذ ىف - ايلعلا ميقلا ررقتت الكهو

 بهذي دبزلا ااف :فيزلا نم ىقيقحلا عفنلا زيمتيو «لطابلاو قحلا نيب مهعابتأو
 ( لانمألا هللا بري كلذ ضْرألا يف فكم سالا عني ام اأو ءافج
 .[۷١:دعرلا]

 . ىقيقحلا عاتملل ةيواحل لاو اهيلع صرحبي نأ قحتست ىتلا ةيقيقحلا ةايحلا ىأ (1)
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 ىلع ضف وذ هللا نكَلو ضرألا تدق صعب مهضعب سالا هللا عقد اولو

 ۲٠١[. :ةرقبلا] (نيملاعلا

 جاسر توکم یر آرم ھل سف مین سارا ی راو

 < ٠ : حل ا] 4 ريزع يقل هللا نإ هرصتي نم هللا نرصتيأو اريثك هللا مسا اهيف ركذي
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 ساتلا ةايح ىف لسرلارشأ )١(
 مهعم نولمحي مهنأل كلذ «ىناسنإلا خيراتلا ىف ارثأ سانلا مظعأ لسرلا

 ةيلاصلا ةودقلا مه مهلالو .اهموقيو ةيرشبلا سفنلا حلصي ىذلا ىرذحلا حالصإلا

 .ریخ لکل
 ام ۔ مهنكلو .(نوحلصمالو ؛ءامعرالو نورڀشک داف ةيرشبلا خیرات یف ناک دقل

  مهريثأت ودعي الو ‹«ساننلا ةايح ىف رثألا یدودحم اوناك - مهنم ةنمؤلا ةلقلا ادع

 .مهدعب ةليلق لايجأ ةعضب رثكألا ىلع وأ «هيف اوشاع ىذلا ليحلا  اومظع امهم

 : حصضاو كلذ ىف ببسلاو

 دودح ىف اهنولحيو . مهماوقأ ةايح ىف ةيئزج ةلكشم لحل نودصتي ام اًبلاغ مهف - ١
 . قافآلا ةدودحملا ةيرشبلا ةريصبلا

 «ةديدعلا ةيرشبلا تافارحنالا نم فارحنا نم طق ولخت ال مهصاخشأ نإ مث ۔ ۲

 .بناوجلا ضعب ىف طوبهو صقن نمو

 .قاطللا دودحم - مظع امهم - مهريثأت نوكي اعم نيببسلا نيذهلو

 ىتلا هتمهم ام - ةيرشبلا ةايح ىف ىسايس ميعر ىأ - ىسايسلا ميعزلا ىلإ رظنا
 ؟اهقيقحن ىلإ ىعسي

 ىبنجآ ذوفن نم اهصيلخت وأ .تاتش نم هتمأ عيمجت ىف ةروصحم هتمهم نإ

 .ىرحلألا ممألا ىلع اهبيلغت ىلإ ىعسلا وأ .اهيلع رطيسم

 ؟اهبلإ هثمآ هجوپو ءاهیلع هداهج ینہ یتا ريياعملاو ميقلا ام ‹نکل

 «بيرقلا ضرألا عاتب ةطبترم اهنأل ةدودحم ريياعمو ميق - تناك امهم - اهنإ
 سانلا نيعأ ىف ةعفترم تدب نإو ةطباه ميق ىهف مث نمو .ةرخآلاو هللا نع ةعطقنم
 ساللا قالحأ لظتسو !اهيلإ مهزۋامعر مهصعفدي ىلا ةيسايسلا مهتسامح ةروف یف

 ميقلا كلتب ةموكحم قالخأ اهنأل «اهتايزج ضعب تنسح نإو اهعومجم ىف ةجوعم
 ةروف ىف اًتقؤم تعفترا نإو اهفارحنا ىف سوفنلا لظتسو .ةدودحملا ةيضرألا

 ىناسئإلا دوجولا لصأب قلعتت ال فادهأ اهيلإ ىعست ىتلا فادهألا نال ءاهتسامح

 لصألا لظيو ضراعلا حلصي دقو .دوجولا اذه ضراوع نم ضراعب قلعتت ام ردقب

 . حالصلا نع اديعب
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 ثحبتو - ةنمؤملا ةلقلا ريغ - ةيرشبلا خيرات ىف نييسايسلا ءامعزلا ريس ًآرقت كلذل
 !لالطالاک اًراثآ الإ یرت الف ضرألا یف اوفلخ امع

 امو اهب ماق ىتلا ةمهملا امف ٠ خيراتلا ءامظع نم ىبرح دئاق ىآ ةريس آرقاو

 ؟اهفلح ىتلا راثآلا

 ربکأ یف مهب راصتنالاو ‹لاتقلا ىلإ مههیجوتو دنجلا ةدايق ىف ةروصحم هتمهم نإ

 .اهنوضوخي ىتلا كراعملا نم ردق

 رصتنا ءىش یاألو ءاهضاخ فده یال ؟اهتاذ برحلا تناک میف نکلو !معن
 ؟اهیف هدنجب

 ةايح ىف هدوجو رارقإو ىلعأ لثم تيبثت لجأ نمأ ؟لدعلاو قحلا لجأ نمآ
 نيرخآلا ىلع ةرطيسلا ةوهشو ةيضرألا ةعفرلا عيسوتو ةبلغلا لجأ نم مآ ؟رشبلا
 ینمتی امھنم لک «ءاوس امهنإ مآ ؟بولغملاو بلاغلا فلتخی ءىش یآ یفو ؟مهلالذإو

 !؟عاطتسا ول نیرخآلاب كتفي نأ

 لجأ نم ماق مهنم ادحأ نأ - خيراتلا داوق نم ةنمؤملا ةلقلا ريغ ىف - انعمس ام

 سوقن نم عفريل ءاهلجآ نم دهاجي ايلع ةميق وأ «ضرألا ىف هرارقإ ديري ىلعآ لثم
 وهرو حتفلا ةوهش وه مهيلع بلغي ىذلا اغنإ !ةيناسنإلا ىوتسم ىلإ مهبرقيو رشبلا
 نيبولغملا باسح ىلع ةورثلا ةدايزو ةعقرلا عيسوت ىف ةلثمتملا ةيضرألا عماطملاو ةبلغلا

 برحلا نال «(خيراتلا ىف ةداق نوبسحي نمم دحاو لاق امك !(بولغملل ليواو

 !فيعضلا لكأي ىوقلا :باغلا نوناق الإ اهمكحي نوناق الو !قالحأ اهل تسيل

 ةيدرفلا تالوطبلا ضعب الإ ىرت الف خيراتلا ىف ةيقابلا مهرائآ نع ثحبت كلذل

 اهنونوكي ىتلا ةمخضلا تايروطاربمإلا ىتحو . ةيقاب اًميق دجت ال نكلو «لاتقلا ىف
 لثمت امإ «ةيناسنإ (اًميق» لثمت ال اهنأل ىوطنتو خسفنت ام ناعرس مهدهع ىلع

 !بسحف ةيرشب تاوهش

 ؟خيراتلا

 عم قفتت «ةيئزج تارظن ووذ - هللا ىدهب ةيدتهملا ةنمؤملا ةلقلا ادع اميف - مهبلغآ

 . نييركسعلا اهتداق دحأو اينالا روطارہمإ (مويلغ» روطاربمإلا وه 01(
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 ةعيبطب ليصألا لهجلا نع ًالضف «ةطاحإلا ىلع هتردق مدعو ىرشبلا ريكفتلا ةيئزج

 !اهل حلصي امو اهحلصي امو ءاهتاينحنمو اهبوردو ةيرشبلا سفنلا

 نأ نود مهتاعمتجم ىف ةمئاق اهنودجي ةيثزج ةيعامتجا لكاشم نولوانتي مهبلغأ

 كلذك ةيئزج ًالولح اهنولحي مث «تالكشملا اهنع ًاشدت ىتلا لوصألا ىلإ اوقمعتي

 كلت ىف للخ نم اشن ام اهفارحنا نم اشني ىتلا اهتاذ رشبلا سوفنل لماش ميوقت ريغب

 ىف بكر ال نايحألا نم ريثك ىف رومألا ةحلاعم ىف فسعتلا نع ًالضف . تاعمتجملا

 نآ یف هتبغرلو .[۳۷ : : ءايبنالا] يلج نم ناسنإلا قلخ ]ل : : ةلجع نم ناسنإلا عبط

 .دودحملا هرمع ىف ةعيرسلا ةرمثلا ىري

 ال «حالصإلا» نأ - ابروأ ىف ةأرملا ريرحت ةيضق ىف عقو امك - ثدحي ام اريثكو

 كلذ اهدسفي یرخآ بناوج باسح یلع نوکی لب «بسحف اًرصاقو اًبزج نوکی

 ىلإ عوجرلا نود «ةيبرخلا ةارملا ىلع عقاولا ملظلا عفرف .اهبرخيو وعزم حالصإلا
 ءاقشإ ىلإ - مويلا هارن امك - ىدأ دق «ىنابرلا جهنملا ىف ةنمضتما ةحيحصلا لولحلا
 ءدالوألاو ةرسألا فيلاكت ىلإ ةفاضإلاب تيبلا جراخ لمعلا ىف اهكاهنإب اهتاذ ةارملا

 ىدأ امك «جراخلا ىف لمعلا تايضتفم نيبو اهب نيشبشتملا اهئانبأ نيب اهباصعأ قيزمتو

 ىلع ًالضف كلذو ءدارأ نمل نمثلا ةصيحخر «قوسلا ىف ةعلس ىلإ ةأرملا لوحت ىلإ

 ىذلا ديدحلا ءشللا عایضو ةرسألا طباور خسفتو ‹عمتجملا الم ىذلا یقلخلا داسفلا

 .ةحيحصلا ةيبرتلا هيبرتو هاعرت مآ هل سيل

 دسفت ىتلا لولحلل مهميدقتو «نيحلصملا» لالضل ديحولا جذومللا وه اله سيلو

 :رحآ هانا یف رخآ ًالثم كيلإف .حلصت امن رثكأ
 ‹«ىلامسأرلا عمتجملا ىف لامعلا ىلع عقاولا ملظلاب نوددني «نوحلصما ماق دقل

 نم اًخيحص مهمالك ناكو «فارحنالا حالصإو ملظلا اذه عفر ةرورضب نودانيو
 نإف ءاهتحص مدع وأ اهب نولدتسي ىتلا ةلدألا ةحص نع رظنلا فرصب أدبملا ثيح

 اهمرح ىتلا ةيوبرلا تالماعملا ساسأ ىلع موقي «فرحنم ىلهاج ماظن ةيلامسأرلا
 امك ةفعاضم اًئاعضأ ابرلا لكأي لظي سانلا نم ًاليلق اًقيرف نآ ىلإ اًمتح یدؤیو «هللا
 اهدراوم طبهت لظت ىتلا ةفعضتسملا ةرثكلا باسح ىلع ءارث نودادزيف «نآرقلا فصو

 صضرألا ىف ثيعت ةليلقلا ةثفلا امنيب «ديارتملا ملطلا اهيلع عقيف «لءاضتتو ماودلا ىلع

 ىلع هب سودنو ‹«ضارعألا هب كهتنتو «قالحألا هب دسفت شحافلا اهئارثب اداسف
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 ةيغاطلا ةثفلا هذه نأ ةيلهاحجلا تاعمتجملا كلت ىف اءوس رمألا ديزيو .نييمدآلا ةمارك

 اهنإف مَ نمو - هللا ةعيرش ىلإ مكاحتت ال تاعمتجملا كلت نال - عرشت ىتلا ىه
 ىلع ملاظملا نم اديزم عقوتو ءءارثلا نم اديزم اهل نمضت ىتلا تاعيرشتلا عضت

 !نيفعضتسملا

 .هحالصإ ةرورضب نوبلاطيو هملاظمب نوددني «نوحلصملا» ماق دقو

 !؟هوحلصآ فیک نکلو

 نآ دبال - مهلكاشمل لولحلا هنم نودمتسي الو هللا جهنم نوعبتي ال مهو - مهنإ

 . فارحنا ىلإ فارحنا نمو «قرأم ىلإ قرأم نم اوج رخي

 ءيشننلو !ةيدرفلا ةيكلمل | غّلنلف هلك ملظلا ببس ىه ةيدرفلا ةيكلملا نإ اولاق دقل

 هدب ىذ ئداب مهتدابإ نم دبالف مويلا ةيكلملا مهيديأ ىف نيذلا امأ !كلم الب اًعمتجم

 بزحلا اهيلع فرشي ةلودلاو - عمتجملا نع ةباين - ةلودلا دي ىف اهلك ةيكلملا لعجو

 !راكفألا هذه قنثعي ىذلا ىعويشلا

 مهل ددحتو ‹ءمهلامعأ مهل نيعت ىتلا یھو «ةلودلل ءارجأ اعيمج سانلا حبصأ دقل

 ضرعتي مل نإ عوجلا نم تامف هلمع َّدَمَق الإو «ةلودلل ةدحاو دقن ةملكب همف حتفي

 قاطن ىلع اديبع سانلا حبصآ ىرخأ ةرابعبو !ديرشتلاو بيذعتلاو نجسلا ىف كالهلل

 ديدحلا طغض تحت «ىونعم توم ىف ىسحلا توملا فوحخ نم اوحبصأو ‹ عسار

 !هيخآب قثي ال خألاو هنباب قثي ال بألا لعجي ىذلا سسجتلاو رانلاو

 ‹«فافكلا شيعو زيخلا ةمقل ءاقل سالا ةلودلا هيف تدبعتسا ىذلا تقرلا ىفو

 نع اخذب لقي ال فرتو شيعلا نم ةحوبحب ىف مكاحلا ىعويشلا بزحلا ءاضعأ ناک

 !ىلامسأرلا برغلا ىف نييلامسأرلا

 .هللا جهنم نم نودمتسي ال نيذلا «نوحلصملا لعفي اذكهو
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 !رخآ نأش مهلف «ةفسالفلا» امآ



 راكفألا ملاع ىف نوشيعي ىآ !لاقب امك «ةيجاعلا جاربألا» ىف نوشیعي موق مهنإ
 .سانلا نع ةلزعو «ةسرامملا نع ةلزع ىف ةدرجما

 تافارحنالاو للعلا نم ةعومجم هيف نوريف ىرشبلا عمتجملا ىلإ نورظني مهنإ

 وأ مهتاليلحت ةحص نع رظنلا فرصبو «ءاهل جالع ىف نوركفيو اهبابسآ نوللحيف
 ةبرجشتب نوموقپ ال مهسفنآ مه مهنإف «ءاهاودج مدع وأ مهلولح یودجو اهداسف

 لخاد ىف هلك متي لمع .راكفأ درجم .راكفأ ىه امنإ .عقاولا ملاع ىف اهل ةيلمع

 عقاولا ايند ىلإ دتمي الو نهذلا

 سفنلاب - ةيرظن - ةياردو ؛ةلماش ةقيمع ةرظن ىلإ لعفلاب مهضعب لصومتي دقو
 لاصتالاو «ةيعقاولا ةبرجتلا ناديم نع نوديعب مهو - مهلكلو ءاهتعيبطو ةيرشبلا
 لظیف قي بطلا ةلباق ةيعفاو الواح اومد نأ نوم يطتسي ال - سانا عم رسالا

 لرأل عماسلا وأ ئراقلا بجعت دق ‹ةقارب ةليمج + راکفأ میدقت یف اروصحم مهدهج

 هللعب عمشجملا لظيسف . عقاولا ملاع ىف ءىش لمسعل هكرحت ام اردا اهنكلو ‹ةلهو
 !ءاضفلا ىف ةقلعم الم ةقاربلا فوسليفلا راكفأ لظتو «هيلع وه ام ىلع هتافارحناو

 الو ‹ةيدرف تارثأت الإ دبع الف ةفسالفلا ءالؤهل ةيقابلا راثآلا نع خيراتلا ىف ٹحہتو

 الإ !فوسلیف هيف ف رّکف رکف ةجيتن هتافارحنا موق وأ هقيرط نع لوحت اًعمتجم دجت داكن

 اهيلإ ةوعدلاب نوموقي ةديقع ىلإ مهسوفن ىف لوحتيف سانلا نم موق هركف قئتعي نأ
 - اھیف رکف یدلا فوسليفلا لمعب الو ءاهتاذب ال - رثؤت دئدنعو «اهليبس ىف داهحلاو

 راكفأ نأ قيبطتلا دنع حضتي ام اًريثكو .اهيلإ اوعدو اهوقلتعا نيذلا دهجب امنو

 ىلإ ةجاح ىف اهنأو «ىلمعلا قيبطتلل ةلباق ريغ اهب اهمدق ىتلا اهتروص ىف فوسليفلا
 .عقاولا ملاع ىف اهب ةدافتسالا نكميل ةديدج ةغايص رأ ةيرهوج تاليدعت
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 . فلتخم مهنآشف ءايبنألا ایا

 تاروصتب الو ؛ةصاخلا مهتاروصتب الو مهئاوهأب نوملكتي ال الوآ مهنإ ١
 (ىحوي يحو الإ ره نإ د ىوهلا نع قطعي امو ةدودحملا ةرصاقلا رشبلا

 f] : مجنلا]

 ىلمع كولسو قالحخأو ئدابمو لثمو ميف نم سانلا هيلإ نوعدي ام نإف كلل
 وأ ةيتاذلا مهحلاصم الو ؛؛نيحلصملا»و ءامعزلاک ةيصخشلا مهتيۋرې راشم سیل

۲٥٦ 



 ىرشبلا روصقلاب الو (!داقحألا ىلع ةيعويشلا تماق امك) مهداقحأ وأ مهعامطأ

 . حيحصلا لحلا ميدقت نع زجعي مث نمو «ةطاحإلا نع زجعي ىذلا

 اغنإ «ةضراعلا ةيثزجلا تالكشملا عم نولماعتي ال - ىنابرلا هيجوتلاب _ اناث مهو ۲

 ةرشابم ةيرشبلا سفنلا عم نولماعتي .ةقيمعلا ةيلصألا روذجلا عم نولماعتي

 ةيجراخلا رهاظملا حالصإل اوهجوتي نأ لبق روذجلا نم اهتافارحنا نوموقيف

 . فارحنالل

 لكاشلا الو . ةيعويشلا تعنص امك ةلصفنم ةيداصتقالا لكاشملا نوح لاعي ال مهنإ
 امك ةلصفنم ةيسايسلا لكاشملا الو .ةأرملا ريرحت ةاعد عنص امك ةلصفنم ةيعامتجالا

 ىودج ةيدجم ريغ اهلك لولحلا نوكتف . .مهدالب ىف نويسايسلا ءامعزلا عنصي

 لك نأال «ىرخألا ةايحلا بناوجل اهداسفإ نع ًالضف ءاهتيئزجو اهروصقل ةيقيقح
 ىف اهرائآ نع لفغي هب ةصاخلا ةيئزجلا جالع لواحي نيح ءالؤه نم حلصم وأ ميعر

 امك - ةيحورلاو ةيقالخألا ةصاخو - ىرحخألا بناوحلا همهت ال وأ «ىرحألا بناوجلا

 !قالخألاب اهل ةقالع ال ةسايسلاو !قالحألاب هل ةقالع ال داصتقالا : مهلئاق لاق

 هيف مقي ىذلا حدافلا اطخلا اله ىف لوعقي الف ىحولاب نوديؤملا ءايبنألا امأ

 لولحلا نومدقي مث ءاهساسأ نم سفللا ميوقتب نونعي امنإ .«نوحلصملا»و ءامعرلا

 ىلع حالصإلا موقيف «عمتجملا تافارحنا جالعل مهيلإ هللا اهب ىحوي ىتلا ةلماشلا

 جهنم ىف لثمتملا حالصإلا اله لماكت نع الضف «سفنلا لحاد نم نيكم ساسأ

 باسح ىلع ةيئزج لحي ال هنأ امك «ىرحأ ةيئزج عديو ةيئزج لحي ال «لماش

 .ةيلهاجلا ةيرشبلا جهانم هب مستت ىذلا للخلا هنع اشي الف . ىرحأ ةيئزج

 راكفأك ةيحالصإ اراكفأ تسيل - ىنابرلا هيجوتلاب - اهنومدقي ىتلا لولحلا نإ مث ۳

لك ملعي ىذلا ريبخلا فيطللا ندل نم ةلزنم ةيلمع جهانم ىه امنإو «ةفسالفلا
 

 ىتلا ةحيحصلا ةقيرطلا ملعيو «ىرشبلا عمتجملاو ةيرشبلا سفنلا نع ءىش

 e :ةرقبلا] Ç هللا مآ مّلعأ معنأأ لفظ :ضرالا ىلع رشبلا ةايح اهب میقتست

 لار مکر وو ایش رش نا ینو کلر رمو ای ارگ نا ضو
 ٦] :ةرقبلا]  نومْلعت ال متنأو معي

 ميقلاو ئدابملا ءدب ىذ ئداب اهيف لثمتت ىتلا ةيحلا ةودقلا مه مهتاوذب ءايبنالاو ٤
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 نم هلسرو هءايبنأ راشخي ىلاعتو هناحبس هللاف .اهيلإ نوصعدي ىتلا راكفألاو

 هنوغلبب ىذسلا قحا لمحل مهلهؤت ىتلا ةغايصلا مهسوفن غوصي مث ءرايخالا
 ىلا فعضلا طقنو صئاقنلا مهیف سيلف .'«یہیدأت رسحاف یہ یر ىندأ» سانلل

 دحاو ميعز اهنم جني مل ىتلاو «نييداعلا رشبلا نم نيحلصملاو ءامعزلا ىرتعت
 ءايقتآ ءايقنأ هللا مهئعسي اغإ . هلك ىرشبلا خيراتلا لالخ حلصم الو دئاق الو

 امك  ةقرفلا عقت الو «ىذتحي ىذلا جذومنلا مه نونوكيف «نيرهطم نيرهاط

 لإ وعدي امو هنولعقی ام نی نيحلصملاو نيركفملا ةايح ىف اًمثاد عقت

 ىف سانلا نع نوبجتحم مهو راكفألا نومدقي نيذلا ةفسالفلاك اوسيل ءايبنالاو ۔ ٥

 راكفألا ىلإ ةرشابم ةوعد مهنوعديو سانلاب نوطلتخي مه امنإ .ةيجاعلا مهجاربأ

 .اهيلع مهعابتأ نوبري مهنآ كلذ نم مهأو .اهنولمحي ىتلا ميقلاو ئدابملاو

 نإ .ضرالا عقاو یف هرامث ىتژيو ءايبنألا هلذبي ىذلا ىقيقحلا دهجلا وه كلذو

 ىح عقاو ىلإ لوحتت اغنإ ءءاضفلا ىف ةقلعم ًالثم لظت ال اهنولمحي ىتلا راكفألا
 .مهنوبري نيذلا رشبلا نم قيرفلا اذه لالخ نم مث ءالوأ مهصاخشأ لالخ نم

 هتروص سانلا فرعي اذوهشم اًعقاو هيلإ سانلا ىعدي ىدلا رمألا حبصي مث نمو
 هنوري ىرشہ عقاو ىف ةلثمتم ةليمجلا هرامث نوري نيح هيلع نولبقيف «ةيعقاولا

 .مهنيعأ مامأ

 ةيرشبلا ةايحلا حالصإ ىف ءايبنألا اهكلسي ىلا ىمظعلا ةيقيفحلا ةليسولا نإ مث

 لضفأ كلتو .هاشخيو هيلإ علطتي ءهللاب ىرشبلا بلقلا طبر ىه اهيوقتو
 ىلإ ءوسجللا لبق كىلو .ةايحلا عقاو ىف ارثأ اهدعبأو حالصإلا ىف لئاسولا

 لجأ نمو .ةيرشبلا ةايحلا ميظدت ىف ةداع مدختست ىتلا اهلك ىرحألا لئاسولا
 ىف قيمع ليصأ رصنع ىلع دمتعي هنال خوسرلا ديدش اًخسار مهؤانب نوک كلذ
 - رشبلا جهانم ىلع موقت ىتلا اهلك ىرحألا مظنلا كلمت ال امنيب .سفنلا لحاد

 راهنت مث نمو .ناطلسلا ةضبقب مهمغرت وأ حلاصملاو عفانملاب سانلا ىرغت نأ الإ
 امنيب .ناطلسلا ةضبق فعضت وأ حلاصملاو عفانلا ىهتنت نآ درجمب مظللا كلت
 .ناكرألا خسار خيراتلا رادم ىلع ءايبنألا هينبي ىذلا ءانبلا ىقبي

 ال نكل حيحص ىنعملا هلل دمحلا» : لاقف ثيدنملا اله نع هللا همحر ةيمسيت نبا مالسإلا خيش لئس (1)

 .دوعسم نہا نع اورم ىطويسلا هدررأ دقو ,۲تباث دانس هل فرعپ
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 - هللا دنع نم هب ىحوملا - لماشلا ىحالصإلا مهجهنمب لسرلا درفني امكو ۷

 ةودقلا قيرط نع رشبلا عقاو ىف جهنملا اذه مئاعد اهب نوتبثي ىتلا ةقيرطلابو

 نم ىجنيو هللا نم برقي ىذلا عفانلا ملعلا كلذك نودرفني مهنإف ءةيبرتلاو

 . ةمايقلا موي هباذع

 الإ رشبلا نوهجوي ال - مهنم ةنمؤملا ةلقلا ادع اميف - اعيمج «نيحلصملا» نإ

 مويلاو هللا ىلإ بأ مهنوهجوي الو ءايندلا ةايحلا ىف لصاحلا بيرقلا عفنلا ىلإ
 !ارحخآلا

 مويلاب الو هللاب نونمؤي ال مهنآ مكحب ءايندلا ةايحلا ىف ةروصحم مهقافآ نإ

 امك «ةدودحملا مهقافآ قاطن نع جرخت ال مهماوقأل مهتاهيجوت نإف كلذل ءرحآلا

 - ىرخأآ ةيحان نم هللاب نايإلا نع مهدعبو «ةيحان نم مهتيرشب مكحب - مهنأ
 لوح - لاوحألا لضفأ ىف - وأ ‹مهصاخشا لوح فافتلالا ىلإ مهماوقأ نوهجچ وي

 . قافآلا ةدودحلملا مهميقو مهثدابم

 نوكي دق مهجهانمو مهتاهيجوت قيرط نع مهماوقال هنوملعي ىذلا ملعلا اذهو
 دقو (!اهنم ولخي ال ةداع وهو بويعلا نم هولخ ضرف ىلع) ايندلا ةايحلا ىف اًديفم
 برشملاو لكأملا ىف لثمتي عاتم نم ايندلا ةايحلا ىف هنوهتشي ام ضعب سانلا ىطعي
 . . .دالوألاو لاملاو ةيهافرلاو ةحصلاو ةمالسلاو نكسملاو سبلملاو

 حلاصمل هقيقحتو . تافارحنالاو بويعلاو صئاقنلا نم هولح صضرف ىلع - هنکلو

 :نآرقلا مهفصو امك مهنأل ءراوبلا ىلإ هباحصاأب ىهتني هثإف - ضرألا ىف سانلا

 .[۷:مورلا] ( نولفاغ مه ةرخآلا نع مهو اّيْندلا ةايحْلا نم اها نومّلعي

 «بسحف اهنم ةلحرم یھتنت امن إو ءايندلا ةايخلا ءاهتناب یھلٹنت ل ناسنئإللا ةايح نإ

 «ناهي وأ هيف ءرملا مركي ىذلا ناحتمالاو ءروشدلاو ثعبلاب ىهتنت ىرحخأ لحارم أدبتو

 . ميقملا باذعلا وأ دلاحلا ميعنلا ىلإ لصيف

 اميف نيحلصملا كئلوآ ىوعد تحصل فاطلا ةياهن ىه ايندلا ةايحلا تناك ولو

 عقاو ىف ادبأ همامتب ققحتی ال اذه نآ ؛ةصاح ةفصب رصاعملا خيراتلاو «ىخيراتلا عقاولا نم ائيأر (۱)

 ضعب ققحتت ىرخأ ةيحان نمو «ديبعو ةداس ىلإ اًملاد ةيلهاجلا ىف سائلا مسقني ةيحان نمف .رشبلا
 ضرتفن اننکلو !یرحخآ رومآ داسفب رومألا ضعب حلصتو ؛«ىرحخألا حلاصملا باسح ىلع الاد حلاصملا

 .الدج اذه
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 ااصم لك ققحت ال رمألا عقاو ىف تناك نإو !؟حالصإلا» ناولآ نم هيلإ نوعدي

 اهلبق ىذلا ليجلا دسافم ليج لك ثروتو سانلا

 اونس !؟اهلحارم رصقأ ىه ضرألا ىلع ساللا اهايحي ىتلا ةايحلاو فيكف
 !هللا الإ هيصحي ال ام دامآلا نم كلذ دعبو «دودحملا رمعلا تاونس ىه ةدودعم

 !ادولخلا كلذ دعب

 دلصأ ولو ءايندلا ةايحلا ىف سائلا ريكفت رصحني نيح نيبلا نارسخلا وه هنإ الآ

 ادعم نإ تیآرفآ نوهنشي ام لكب اهيف اوعتمتساو ايندلا ةايحلا رومأ لك

 نوم اوئاک ام مھنع ٰیغآ ام ت ندعو اوئاک ام مموج مت ۵ نیس

 نو فيكو ؟ضرألا روسأ لك نوحلصي ال مهو فيكف [۲۰۷ ۲۰۵ :ءارعشلا]

 اد یهو ؛لاوحألا بلقت نم هيلع مئادلا قلقلا هبويع لفأو «بوشم اًمئاد ضرالا

 !؟ءیچی نآ دہال وهو توملا نمو «بلقتت

 هامور :ةرحآلا ةايحلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف . .ةفعاضلا ةراسخلا اهنإ

 ذوملعي اونا و ناوّيَحْلا يهل ةرخآلا رادلا إو بعلو ره ألإ ايندا ةاَيَحْلا
 ٦٤[. :توبكنعلا]

 .رحآلا مويلاو هللا نع ناسنإلاب عطقن اذإ ؛عفني ال ضرالا ملع لكف كلدل

 e اعم مهترحآو مهايند ىف سانلا عفني ىدلا وه عفانلا معلا

  نیذُلا لخدأو :ةرخآلا ىف نامألا راد ىلإ مهب لصيو ءايندلا ىف ةيقيقلا
 يحن مهبر نذإب اهيف نيدلاخ راهنألا اه نم يرجت تانج تاحلاصلا اولمَعو

 YY] :میهاریإ] ماس اھیف

 ذلو ربكألا عزا مهنزحي ال 0 نودلاخ مهسفنأ تهتشا ام يف مهول
 ٠١١[. ء۰۲٠۱ :ءایبئالا] ودعوت مسك يذلا مكموي اذه ةكئالملا

 | ىف هللا لزنأ ام عابتاو «رحخآلا مويلاو هللاب ةينيقسيلا ةفرعملا وه عفانلا ملعلا

 هیف مهرضاح امأف . مهلبةتسمو مهرضاح سانلل نمضي ىذلا وه اذه .ايندلا

 هللا دعو ىتلا ةنحلا لوخدب حلصيف مهلبقتسم امأو «ىنابرلا جهنملا عابتاب ميقتسيو

 اوهتناو هرمارأ ىلع اوماقتساو ايندلا ةايحلا ىف هب ارنمآ نيذلا «هدابع نم نيقتملا

 يضايرو مولعو ةسدنهو بط نم - هلك ىضرألا ملعلا نوكي لئدنعو .هيهاون
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 ىنابرلا جهنملا قيقحت ىلع سانلا نيعي هنأل ةدئافلا اًققحم - خلإ . .ءايزيفو ءايميكو

 ىف مدختسا اذإ اراض اًملع حبصي - هتاذ وه - هنإف الإو .ةرحنآلا نع مهنتفي الو

 هللا باوث مهيسلتو «قحلا مهبر ةدابع نع سانلا نتفت ثيحب ايندلا ةايحلا نييزت
 . تاوهشلا لالض یف مهقرغتو «هباقعو

 هللا نم ارشابم ايقلت هنوقلتي مهنال لسرلاو ءايبنالا هب درفني حفانلا ملعلا اذهو

 سانلا نوعدي مث «نيقيلا ةجرد ىلإ هب نونمؤيو «ىحولا قيرط نع ىلاعتو هناحبس
 . مهترخآو مهايند حلصتل هب نايإلا ىلإ

 مهنإف «رحلآلا مويلاو هللاب نونمؤي ال نيذلا ««نوحلصملا»و نورحآلا ةاعدلا امأ

 هللا ةدابع نع نوفکنتسپو ؟سانلل هنوملعي فیکف « ءادٿبأ عفانلا ملعلا اذه نوصضفرپ

 ؟هتدابع ىلإ نوعدی فیکف

 ملعلا مدختساأو ‹خيراتلا لالخ سانلا لاوحأ تحلص هدحسو عفانلا ملعلابو

 ءايبنألا هب درفت ىذلا - ملعلا اذه ريغبو .ريخلا ىفو سانلا عفن ىف هلظ ىف ىضرألا
 ءرضيو عفني ىضرألا ملعلا لظ - مهدعب نم نونمؤملا ةاعدلا هب اعدو ‹لسرلاو

 هارن امك ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف حبصي ىتح ‹لايجألا رم ىلع هعفن ىلع هررض دادزیو

 !ريمعتلاو حالصإلل ةادآ وه امن رثكأ ريمدتلاو داسفإلل ةادأ :مويلا
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 ةيرشبلا مدقت ىلع لسرلا لضف (۷)
 ةيلهاجلا ريئاتب - انم ضعبلا نهذ ىلإ ردابتي ةيرشبلا مدقت نع ثدحسن نيح

 نم اهيلإ امو تارئاطو تارايس نم ىداملا مدفتلا نع ثدحتنس اننأ - ةرصاعملا

 !. .تاودألاو لئاسولا

 !ةداج ةرظنو ةقيمع ةرظن رومألا ىلإ رظني نم نظلا اذه نظي نآ ىغبني الو

 وه سيل هلکلو ‹یرورضو مهم معن ء«ىرشبلا مدقنلا نم بناج ىداملا مدقتلاف

 كلذ ىف هعضي ىذلا امنإ .«ىناسنإلا» ىقرلا ملس نم هناكم ىف ناسنإلا عضي ىذلا

 رکو ءاكولسو اًروصت «ةيناسلإلا» ئدابملاو ميقلا نم هيلع لمتشي ام رادقم وه ناكلا

 عمتجم له :ةيضقلا هذه ىف مكحلا انل مسحت ةعيرس ةنراوم دقعنلو .رعاشمو

 ا املا ىبرغلا عمتجملا مآ ىناسنإلا سايقملا ىف لضفأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 ؟تافارحناو تابارطضاو ملاظمو دسافم نم هب جعي

 نأ هدارآ امکو هللا هقلخ امك «میوقت نسحأ ىف» ناسنإلا ةروص ىلإ برقأ امهيأ

 الإ ید نیلفاس لفسأ هانددر م ت مرفت نسخا يف ناسا افلح دق : ؛نوکی

 1٤] :نيتلا] ¢ تاحلاصلا اوّلمعو اونمآ نيذلا

 ‹«هعروو هاوقت ىف ليلجلا ىباحصلا كلذ :كيلإ بحأو هللا ىلإ بحأ امهیآ

 هلل هعضاوتو «هتماقتساو هلدعو «هرعاشم ةفاظنو هكولس ةفاظنو «هتنامأو «هقدصو

 توملا ىلع هصرحو «قحلا ىف هتعاجشو «اياندلاو فسافسلا نع هعفرت عم لجو زع

 ةدابعو دابعلا ةدابع نم سانلا ريرحت ليبسس ىفو ءاهقنتعي ىتلا ةديقعلاو هللا ليس ىف
 نم هيدل اب شفتنملا ىبرغلا كلذ مأ . .كيرش الب دحاولا هللا ةدابع ىلإ تاوهشلا
 ةأمح ىف طباهلا «ةيدام تاناكمإ نم هيدل اب ضرألا ىف ربجملا ‹یرهاظ ملع

 مل :ناويحلا ملاع ىلإ نيرخآلا عم هلماعتو هسفن عم هلماعت ىف ىدرتلا ءتاوهشلا

 o]. :نيتلا] ( نيلفاس لقسأ هانددر

 اوماق - ضرألا ىف اونكمو «نيدلا رمأ مهل رقتسا نأ دعب - نيملسملا نأ ةقيقح

 مهريغ هغلبي مل اراش هيف اوخلبو «ىداملا مدقتلاو ىضرألا ملعلا ليصحت ىلإ نوعسي

 امك قتحلاب ضرألا ةرامعب مايقلل مهيلع بجاو اذه ناب مهنم اًروعش «مهتقو ىف

 ال «ىناسنإلا» سايقملا وه مهتايح هب نوسيقي ىذلا سايقملا لظ نكلو . .هللا مهرمأ
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 نوكي ىكل ««ناسنإلا ميوقتل ميكحلا ميلعلا هللا هعضو ىذلا سايقملا .ىداملا سايقملا

 ىربکلا ةناملا لمحو ضرألا ىف ةفالخلاہ هللا قلخ نيب ادرفسنم ميوقت نسحآ یف

 مدآ ينب امرك دقو :لابجلاو ضرألاو تاوامسلا اهلمح نم تقفشأ ىتلا

 افلح نمم ريشك ىلع مهالضفو تالا نم مهاتفزرو رحَبلاو ربا يف مهاتلمَحَو

 ]۷> :ءارسإلا]  اليضفت

 لعجت ىتلا ئدابملاو ميقلا كلت نع ثدحنتن اغنإف ةيرشبلا مدقت نع ثدحتن نيحف

 ؟هبر عم لماعتي فيك :ىداملا مدقتلا نم هظح نع رظنلا فرصب اًتاسنإ ناسلإلا نم

 ؟نيرخآلا عم لماعني فيك ؟هسفن عم لماعتي فيك

 ربكألا لضفلا نأ دجن  ةقيقحلا ىف ليصألا ةايحلا لاجم وهو - لاجملا اذه ىفو

 اودهاج او ۰ مهبر مهيلإ ىحوآ اجب ۔ مه مهنال ‹قلخلا لك لبق لسرلاو ءايبنالل وه

OEاهولعجو ‹ضرألا عقاو ىف ميقلاو ئدابملا كلت اوررق  

 . مهدعب نم لقاتتي اًتارٽو ‹«مهدهع ىف ةعقاو ةقيقح ةقيقح

 جرم یقيقح ريخ نم ةيرشبلا هتفرع اس لك نإ نانتمطا ىف لوقت نآ عيطتسنو

 ىف ىعقاولا هدوجو اوقتوو «هيلإ اوعدو لسرلا هلمح ىذلا ىنابرلا ىحولا ىلإ

 ميلاعت نع فارحنالا هيبس ناك رش نم ةيرشبلا باصأ ام لك نإو «مهداهجب ضرألا

 ريا طلتخيو «مويلا وه امک لطابلاب قحلا طلتخي نبحو . مهب ءادتقالا مدعو لسرلا

 ناک اّیآ ۔ ضرألا یف ریخلا نم یقب ام نوکی ‹ةیلھاج لک یف ٹدحی امک رشلاب

 .سانلا ىلإ اًعجار رشلا نم اهيف امو ء«لسرلاو ءايبنألا ىلإ اًعجار - هرادقم

 ةاواسملاو ءاحخإلاو ةيرحلاو لدعلاو قحلا نم مويلا ةيرشبلا هب قدششت ام لك نإ

 لسرلا دي ىلع ناک هنآ :دحاو قراف عم «لسرلا ميلاعت نم - هلصأ ىف - دكمتسم

 ىلع یهو «مهتایح یف ایعقاو اکولس الجر ‹مهعابتآ اهيلع اوبر ءةعقاو ةقيقح ةي

 !عقاولا نم دیصر هل نوکی نآ نود سانلا هب عدخي لیمج مالک مویلا نيقاّلالا دي

 ميلاعت اهيف تداس ىثلا تارتفلا ىه هلك ةيرشبلا خيرات ىف ةقرشملا تارتفلا نإو

 . لوقلاب ددری ناب یفتکی الو لعفلاب شاعی اًعقاو تناکو لسرلا

 وهف اهادع امو «ةلضافلا ةيندملاو ةيقيقحلا ةراضحلا تارتف ىه تارتفلا كلتو

 حبصي ىتح ديازتي رشلا لظي مث «رشلاب ريلا اهيف طلتخي «ةفئار ةيلهاج تاراضح
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 ءانبلا راهي ىتح لئاضتم ريخ نم ىقب ام لكأي لظيو «سانلا ةايح ىلع بلاغلا وه
 .مویلا ثدحی نأ كشوي امك هيف نم ىلع هلک

 ميلاعت ىلإ دوعت نآ الإ - موی ی ی الو ۔ مويلا رامدلا نم ةيرشبلا ذقني نلو

 هللا دنع نیلا نف :اهبر ىلإ ةملسم دوعت نآ الإو ءاهتايح عقاو ىف اهقبطت لسرلا
 1۹ :نارمع لآ] 4 مالسإلا

 ( نيرساخْلا نم ةرخآلا يف وهو هنم لبق نلف انيد مالسإلا ريغ غبي نمو
 ۸٥[. :نارمع لآ]
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 ةيساسألا ميلعتلا ةمهم (۸)
 ءاج ىتلا ئدابملاو ميقلا كلت ىلع سانلا ةيبرت ىه ةيساسألا ميلعتلا ةمهم نإ

 ىف اهفيثكتو تامولعملا ءاطعإ ىه نوكت نأ لبق «ضرألا عقاو ىف اهوققحيل لسرلا
 . سائلا ناهذا

 تامولعلا هذه لیوحتب الو «سانلا ناهذأ ىف تامولعملا وشحب مدقنت ال ةيرشبلا نإ

 !تارمدمو لبانق ىلإ وآ ‹ىضرألا عاتملل تاردأو ‹تارئاطو تارایس ىلإ

 ىلع لسرلا لضف نع ثدحتن نحنو ةقباسلا ةرقفلا ىف انيأر امك - مدقنت امنإ
 تاملك ال اًيلمع اًعقاو نوكت نأ ىلع ««ةيناسنإلا» ئدابملاو ميقلاب - ةيرشبلا مدقت

 . عقاولا نم ديصر ريغب هاوفالا ىف كالت

 .ہيلعتلا وه ئدابملاو ميقلا كلت رذب ىلإ ليبسلاو

 يذلا :ىلاعتو هناحبس هللا دعب «لوالا ملعملا وه مشط لوسرلا ناك امكو

 ملعملا ةمهمف «لمكأالا ىبرملا وه ناكو ( ملعب مل ام ناّسنإلا مْلع ى مَّلَقْلاب مْلع
 متهي نآو قالحألا مراكم نم هيلع مهيبري اميف هذيمالتل ةودقلا وه نوكي نأ كلذك

 تناك ايأف «تاربخلا ىلع مهبيردتو تامولعملا مهنيقلتب ىفتكي الو ءاهيلع مهتيبرتب
 ىلإ ةيرشبلا كرحت الو «اًناسنإ» عنصت ال اهدحو ىهف تاربخلاو تامولعملا كلت ةميق

 ايلعلا ميقلاب اهنايإ وه ريخلا لمع ىلإ اهكرحي ىذلا امنإ .ريخلا لامعأ نم دحاو لمع
 ىف قحلا نيكمتل ةادآ نمؤملا دي ىف هنكلو ‹«عفدملا وه عفدملاو .ةيلاسنإللا ئدابملاو

 ىغبلل ةادآ رفاكلا دي ىف وه امنيب «سانلا ةايح ىف ىنابرلا لدعلا ةماقإو ضرألا

 ىه «ىملعلا مدقتلا» رامث لک كلذكو . قحلا ريغب ضرألا ىف نايغطلاو ملظلار

 اهتهجو ددحي ىذلاو .رشلل اهمادختسا نكي امك ريخلل اهمادختسا نكي تاردأ

 .اهمدختسي نم بلق ىف ةنماكلا ميقلا وه اهتياغو

 نيوكتو تامولعملا ءاطعإ لبق - ميلعتلل ىلوألا ةمهملا تناك كلذ لجأ نم

 ىلع اروصقم سيلو «كللك تامولعملا لمشيو ءاًساسأ ةيبرتلا ىلعي ىمالسإلا حلطصملا ىف ميلعتلا )١(

 هلوق نآرقلا نم كلذ ليلدو .مويلا ؟نييوبرتلا» مالك ىف عئاشلا وه امك تارہضلاو تامولعملا ءاطعإ

 ال ملع نم كب ذوعاو» : مم هلوق ثيدحلا نمو ٤.[. :هط] (املع يندز بر لقو ظ :ىلاعت

 .هللا نم برقي ال یآ (عّقني
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 ىكل «تاربخلاو تامولعملا مدختسيس ىذلا بلقلا اذه نيوكت ىه - تاربحلا

 .اهررضل ال ةيرشبلا عفنل اهمدختسي ءرشلل ال ريخلل اهمدختسي

 هب عافترالا ىلإ ليبسلا وه كلذف ‹«ةوبنلا بدأب هبيدأتب نوكي امنإ بلقلا نيوكتو

 ةوفص مه - ل هللا لوسر مهمامإو - ءايبنألا ذإ ‹(میوقت نسحأ یف) حبصی یتح

 ةنامألا ىف مهبدآب ناسنإلا بدأت اذإف .قالحال مراکم ىف ةودقلا مهو ‹قلخلا

 هللا ىوقت نم اهلك ةدمتسملا «نطابلاو رهاظلا ةفاظنو «لدعلاو ةماقتسالاو «قدصلاو

 لسرلا ىعس ىتلا ةياغلا هب تققحتو ءلضافلا قلا هل عمت دقف «هتسیش حنو
 ايندلا ىف هللا دعو هب ققحتو هللا هدير امک (اًلاص تاسنإ» راص مث نمو .اهقيقحتل

 ضرألا يف مهتفلختسيل تاحلاًصلا اولمَعَو مكنم اوتمآ نيدلا هللا دعوو :ةرحخآلاو

 دعب نم مهنلدبيلو مهل یضترا يذلا مهنيد مهل ننکميلو مهاب نم نيدلا فلختسا امك
 :oo]. رونلا] 4 ایش يب نوکر شي ال يننودبعي انمأ مهفوخ

 وهو فورعملاب اورمأو ةاكرلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا يف مهانكم نإ نيدلا ط

 ٤١[. :جحلا] ي رومألا ةبفاع هلو ركنملا نع

 (دوحلاصلا يدابع اهرب ضرألا نأ ركذلا دعب نم روبزلا يف ابك دقو
 :٥ ١٠١[. ءايبنأالا]

 ىلعملاب هلل دباعلا ناسنإلا نيوكت ىه ةيساسألا ميلعتلا ةمهم نإف ىرخآ ةرابعبو
 لمعو دبعتلا رئاعش لمشي .لمعلاو داقتعالا لمشي ىذلا ءةدابعلل لماشلا عساولا

 ىنعملاب - هلل دباعلا ناسنإلا اذهو .ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو تاحلاصلا
 ىضتقم ضرألا رمعي ىذلا وه .ةلضافلا ةيندملا ميقي ىذلا وه - ةدابعلل لماشلا

 وه .قحلل رصتني ىذلا وه .سانلا نيب ىنابرلا لدعلا ميقي ىذلا وه . ىنابرلا جهنملا
 .سوملم ىح عقاو ىلإ اهليوحتو ءايلعلا لثملا قيقحت ليبس ىف دهاجي ىذلا
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 ةيداحلالا ةيداملا ةحزتلا ةياتج (۹)

 ىه ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف مويلا ةعئاشلا ةيداحلإلا ةيداملا ةعزنلل ىربكلا ةيانحجلا نإ
 هلل اولعجو $ .ةوبنلا ىدهب ءادنقالاو ينابرلا جهنلاب ءادتهالا نم ةيرشبلل اهنامرح

 ١١[. :ميهاربإ]  راثلا ىلإ مكر يصم نف اوعتمت لف هليبس نع اولضيل ادادنأ

 دهع نوضقني نيذلاو ظ :هللا نيبو سانلا نيب ام ةدحلملا ةيدالا كلت تعطق دقل
 مهل كئلوأ ضرألا يف نودسفيو لصوي نأ هب هللا رم ام نوعْطقْيو هقاغيم دعب نم هللا

 ى ظ ت ت ت ي a ر غ ل6

 .[٠:دعرلا] يرادلا ءوس مهلو ةنعألا

 لسرلاو تالاسرلا ترکنآ لب ءهللا ىحول عامتسالا نع مهبولق تدصوأو

 نوربكتي نيذلا يتايآ نع فرصأس ل :هللا دوجو راكنإ ىلإ اهيغ ىف تحب لب ءالصا
e e °عل ي . د و م ا ور  

 هودختي ال دشرلا ليبس اوري نإو اهب اونمؤي أال ةيآ لك اوري نإو حلا ريغب ضرألا يف

 اهنع اوناكو ادتايآب اوب ذك مهاب كلذ اليبس هوذخشي يلا ليس اوري نإو الیبس

 :٠٤١[. فارعالا1  نیلفاغ

 نولداجي نيذلا نإ :هللا ةدابع نع اوفكنتساو قحلا ريغب ضرألا ىف اوربكتساو
o 5ص برم مل  go a Lr eLr 0 دا َ ت  

 نإ هللاب ذعتساف هيغلابب مه ام ربك الإ مهرودص يف نإ مهاتأ ناطلس ريغب هللا ٽايآ يف
 2 2 ص ي يا ي 2 2ے س f ر o " ت ےک

 :٠٠[. رفاغ] ( ريصبلا عيمسلا وه

 !هللا نم الدب ضرألا ىف دوبعملا وه حبصأ ناطيشلا نأ ةجيتنلا تناك

 هللا ةدابع هنع ىقلي نيح ناسنإلا نأ سانلا اومهوأ دق ةدحلملا ةيداملا ةاعد نإ
 ؟ةقيقحلا ىف راص اذامف “'(هللا رفغتسن) !هللا وه حبصيو «هسفن ديس حبصیس

 ىف ةيلامسأرلا ةاغط ءاوس «خيراتلا اهدهشي مل ةروصب ةاغطلل اديبع سائلا راص

 .قرشلا ىف تماق ىتلا ةيعويشلا ةاغط وأ برغلا

 دقل» :«ثيدحلا ملاعلا ىف ناسنإلا» باتك ىف  ىلسكه نايلوج وهو - نيدحلملا مهباتک دحأ لوقی (۱)

 هتاقاط ىلع ةرطيسلا نع ازجاع الو نوكلاب الهاج دعي ملو ةشيبلا ىلع ًارطيسم حبصأو ناسنإلا ملعت
 - لبق نم هیقلی ناک ام هسفن قتاع ىلع ذخاپ نآ ناسنڑال نآ دقف مث نمو ‹«لېق نم ناک امك

 نإ الك :ىلاعت هلوق قادصم الهو !«هللا وه حبصيو «هللا قتاع ىلع - زجعلاو لهجا رصع
 .[۷ ء٠ :قلعلا] ( ىدغتسا هآر نأ ت ٰیفطيل ناسلإلا
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 مهراكفآ فیکتو مهريستو مهكرحت ىتلا ىه «ةلآلل اديبع سانلا راصو

 . مهرعاشمو

 الو مهتايح رمدتو ءاهنوكلمب الو مهكلمت «تاوهشلل اديبع سانلا راصو
 !ناطلسلا وأ لالا وأ رمخلا وأ سنحلا ةوهش ءاوس :اهنم مهسفنأ ذاقنتسا نوعيطتسي

 !ناطيشلل دبع  انلف امك  ناسنإلا حبصأ ةزجوم ةرابعبو

 !؟هلل ةيدوبعلا هنع عزن نيح ناسنإلا اهب عتمتسا ىتلا ةماركلا ىه نياف

 ةيدوبع اهنال «هتيرحو هتعفرو هتزعو هتمارك ناسنإلا حلمت ىتلا ىه هلل ةيدوبعلا نإ

 مدآ ين امرك قلو :ةماركلاب ناسنإلا ىلع لضفت ىذلا وه ميرك هلإل ةميرك
 اشاخ نم اقَلخ نمم ریشک ٰیلع مهاتلضفو تابّيَلا نم مهاشزرو رحبلاو ربا يف مهاتلمحر
 ۷١[. :ءارسإلا] (الیصقت

 (نيسؤمللو هلوسسرلو ةزملا للو :ةزعلا هب نيئمؤملا حنم ىذلا وهو

 .[۸:نوقفانملا]

 مسك نإ نولعألا معنأو اونزحت الو اونهت الو ل :ناهإلاٻ ءالعتسالا مهيف ثبو

 ]4: نارمع لآ] ( ندم

 هعضو ناك اّيأ مهلثم رشبل ةلذلا نم - هدحو هل ةيدوبعلاو هب نايإلاب . مهررحو
 !ناطلسل رأ هال وأ ةوفل وأ ‹ضرألا یف

 !؟هللا نود نم هردبع نیح دیدحلا مههلإ مهحنم ىذلا امف

 . .ثاوهشلل ةيدوبعلاو ةاغطلل ةلذلا مهحنم

 هللا دبعي نيحف !هتاذ ناسنإلا عضوم نوكي ناسنإلا هدبعي ىدلا هللا ردق ىلع هنإ

 عضوم ىف نوكي هنود نم ةهلآ دبعي نيحو «ةعفرلاو ةماركلا عضوم ىف نوكي قحلا
 . .ناوهلاو ةلدلا

 تله ىذلا ىئابرلا جهنم ا نع دعا نیح ناسنإلا راص فیک یرحأ ةيحان نمو

 ؟هيلإ ةوبنلا

 ؟هلارحأ تراص فیکو ‹هقالحأ تراص فیک
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 ىتلا ةينانألا ةيدرفلا ةلزعلاو «سانلا طباور مطقت اهیلع دهاش یفکیف هقالحأ اما

 ولو - تالتكت وآ الود وأ اًبوعش وأ اًدارفآ - مهيلع ةيداملا عفانملا ةباغو «ءاهب نوشيعي

 رامعتسالا اياضق ذحخو) قالحخألاو ئدابملاو ميقلا لك اهيلإ لوصولا ليبس ىف اوفلاخ

 امك (!نيطسلف ةيضق كلذك ذخو ء«ةرصاعملا «قالخألل» جذامن ىرصنعلا زييمتلاو
 ضارعألا اهيف حابت ىتلا ةيسنجلا ةيحابإلا ىف فسملا لذبتلا اهيلع ادهاش ىفكي
 ناويحلاك ناسنإلا اهيف بلقنيو «رودصلاب ةوخنلا اهيف تومتو .باسنألا اهيف طلتختو

 .روعسلملا

 قلقلاو نونحلاو ةيبصمعلاو ةيسفنلا تابارطضالا اهيلع ادهاش ىفكيف هلاوحآ امآو

 .تاردخملاو تاركسملا ىلع نامدإلاب عقاولا نم بورهلا ةلواحمو «راحتنالاو

 لقيو «رارمتساب ديازتي لدعم وهو «ةيرجملا راشتنا لدعم اهيلع !دهاش ىفكيو
 .رارقتسالاب مهروعشو مهتنينامطو سانلا نمأ هديازتٻ

 ةرهمج ىلع عقاولا ىعامتجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا ملظلا اهيلع ادهاش ىفكيو

 ءاخإلاو ةيرحلاو ةلادعلاو ةيكارتشالاو ةيطارقيدلا نم ةقارب ءامسأ تحت« ضرألا لهأ

 !ةاواسملاو

 نم ةعساو ءاجرأ ىلع ميخي ىذلا عوجلا حبش اهيلع ادهاش ىفكي اريحأو

 . ءانشتسا الپ اهلك ضرألا ىلع ميخي ىذلا رامدلاو برحلا حبشو ‹ضرألا

 تلسرأ ىذلا ةوبئلا یده نع داعتبالاو ءهللا جهنم نع ىلختلا ةليصح ىه كلت

 . هللا دنع نم هب

 اهبر نيبو اهنيب ام تعطق نيح ءةيرشبلا ىلع ةدحلملا ةيداملا ةيانج ىه كلتو

 نييقيقحلا ةادهلاب ءادتهالا نع اهتدصو ةينابرلا ةيادهلا قيرط اههجو ىف تدصوأو

 حالصلا قيرط ىف هب اهنودوقيو «ةيرشبلا ىلإ هنودهيو عفانلا ملعلا نولمحي نيذلا

 ةرخآلا ىف ىدؤيو ضرألا عقاو ىف رومألا حلصي ىذلا « ىقيقحلا حالفلاو ىقيقحلا

 . .رانلا نم ةاجنلاو هللا ناوضر ىلإ



 لسرلا تاطص )٠١(

 :مهتیرشب ۱

 ةغلب نوقطني اوناكو ءارشب اوناك سانلل هللا دنع نم اولسرآ نيذلا لسرلا لك
 . مهيلإ اولسرأ نيذلا مهماوقآ

 لسرلا كثلوأ اهيلإ ثعب ىتلا تايلهاجلا ىلع ىفخت تناك ةمكح كلذ ىف هللو

 ةريصبب رمألا ردتي نم ىلع ىفخت ال اهنكلو

 . قيدصتلا بناج نم ال بيذكتلا بئاج نم رمألا ذحخأت تايلهاجلا تناك دقل

 !اهيلع ىفخت ةمكحلا تناك كلذلو

 ىلع نونبی مث !قیدصتلل لباق ريغ اًئیش هنورېتعیو «یحولاب ًءادتہا نوبڈکی اوناک
 سوپ نآ الصا کم ال ہلا :نولوقی اوناک . مهسفنأ دنع نم ةئطاخ تاروصت كلذ

 امو{ :دودحمو صقان هللا ةردقل مهروصت نآ كلذ !ءىشب رشبلا نم دحاو ىلإ هللا

 ]41: ماعنالا] يش نم رشب ىلع هللا لرنأ ام اولا ذإ هردف قح هللا اورد

 اوناك الو .بسحف مهتاوذ قاطن یف روصحم ةيرشبلا ةفاطلل كلذك مهروصتو

 نوسيقي مهف «طق ىحولا نم اًئيش اوقلتي نآ مهلاب ىف رطخي الو اًیحو نوقلتی ال مه
 نم دحاو ىآ ىلع يحولا لزنتي نآ نک ال هنإ :نولوقبف < ءمهسفنأ ىلع رشبلا لك

 ثّعبأ اولاق نأ الإ دملا مهءاج د اودمؤي نأ سالا عدم امو !قالطإلا ىلع رشبلا

 ]44: ءارسإلا] ( لوس ارش هلا

 ۾ باک رحاس اذه نورفاكلا لاقو مهم ردم معاج نأ اوبجَعو 3

 .[٤:ص]

 هللا ناك اذإ هنإ :نولوقيف ءاًتطاخ رح اروصت ةلاحتسالا هذه ىلع نوبتری مث
 ام لك نوكي نأ دبالف «ىحولا ليزنت ىهو ةقراخلا ةبيجعلا هذه عنصي نأ ًالعف ديري

 ىتح ةيلهاج لك ىف اهتادب ددرتت لازت ام ةيلهاجلا تاروصتلا هله نأ رظنلا تفلي ىدلا بيجعلا نم (1)
 !نيرشعلا نرقلا ةيلهاج

 ۲١[. :رمقلا] ردا باک وه لب انني نم هيلع رک دلا يقلؤا : يصخشلا دسحلا ىلإ ةفاضإلاب كلذ (۲)
 :١١[. فرحرلا] يربط نيتيرقلا نم لجر ىلع نارفلا اذه لت الو اولاقو
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 ىف - زوجي الف مث نمو .رشبلا روصت نع اًجراخو اًبيجع ةرهاظلا هذهب قلعتي
 ىداع ءىش ىرشبلا نايكلا نال رشبلا نم دحاو ىلع ىحولا اذه لزنتي نأ - مهرظن

 بسانتي ىذلا امإ !ىحولا وهو فولآملا ريغ ءىشلا كلذ هعم بسالتي الف «فولأمو
 هيلع لزنتي ءامسلا نم كلم لوزن ىه «ةقراخ ىرحخأ ةبيجع وه - مهمهو یف - هعم

 الملا لاقَقإ» ىحولا هيلع لزنتي ىذلا لوسرلا عم نوی - لیلقلا یف - وآ ؛یحولا

 هلا اَ راو ماع لطف نأ درب ملثم رعب ]اذه ام هنوف نم اورق نیل
 ٤] :نونمؤملا] € نيلوَألا اتئابآ يف اذهب انعمس ام ةكئالم لَرنأل

 .[۸ :ماعنالا] كلم هيلع لزنأ الو اولاقو

 كلم هَل لزتأ الو قاوسألا يف يشب ماعلا لكأي لوسُرلا اذهل ام واقوم
 Y]. :ناقرفلا] ( اردت هع وكي

 دودحو هللا ةردق نع ةلاضلا اهتاروصت لالخ نم تايلهاجلا لالض ىرن اذكهو
 اوردق ولو . . ةكئالملا نود رشبلا نم لسرلا لاسرإ ةمكح نع اهيمعي ءةيرشبلا ةقاطلا
 اغنإو «قيضلا مهروصت دودحب ةدودحم تسيل هللا ةردق نأ اوفرعو هردق قح هللا

 ٥]. :رونلا]  ريدق ءيش لَك ىلع هللا نر :دودح رغب ةردن ىه

 قاطن یف الو مهتاوذ قاطن ىف ةروصحم تسيل ةيرشبلا ةقاطلا نأ اوفرع ولو

 اهراثآ تدب نإو ملعلا ىلع ىفخت ةيرشبلا سفنلا نم بناوج كانه نأو «مهملع

 ناسنإلا داکي ال ءافح دشآ یرحخآ بناوجو «؟رکذتلاو ریکفتلا ةرهاظك ةحضار

 رشبلا نم ادارفأ ىفطصي هللا نأو "دعب نع رطاختلا ةرهاظك اًهنك اهل فرعي
 نأ نود مهسوفن لخاد ىف ةصاحخ ةزهجأب ىحولا ىقلت ىلع ةردقلا مهحنميف

 رذنم مهءاج نآ اوبجع ام هلک كلذ اوفرع ول . . مهتيرشب دودح نع كلذ مهجرخي

 اوبلط امو !؟الوسر ارش هللا ثعْبأ :اولاقف راكنتسالا اذه اوركنتسا امو «مهنم

 !؟كلم هيلع لزنأ الول :جذاسلا بلطلا اذه

 :ءايشأ ةدع نع كلذ مهبلط ىف اولفغ دقل

 .ةعاس لكو موي لك ىف ثدحت اهنأ عم ركذتلا ةيلمع الو ريكفتلا ةيلمع متت فيك ملعلا فرعي ال (۲)

 اًاطصخش نأ وآ عقيس اًئيش ناب اًمدقم ساسحاإلا وأ «دعب نع سيساحألا وأ رطاوخلا لدابت ىأ (۳)

 .ةرهاظلا هله دوجو دكؤت سانلا ةايح ىف عقت ةيموي دهاوش كانهو .رضحيس
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 ينكسل اوقلخي مل مهنأل ءرشبلاك نينثمطم ضرألا يف نوشي ال ةكئالملا نآ ()

 ارشب هللا ثعبأ اولا نأ ألإ | دلا معاج ذإ اوتي نأ سالا عم موو !ضرالا
 نم مهبلع ادر نيتعمطم توشي كالم ضْرألا يف ناك ول لف ۵ اوسر
 .] ء٤ :ءارسإلا] ¢ ًالوسر اكلم ءامسلا

 ال لثدنع ءرشبلا ةروص لخشي نأ هل دبالف ضرألا ىلع لزن ول كلملا نأ (ب)
 رثاس نيبو هنيب اوز نأ الو ءةيكئالملا هتقيقح ىلع اوفرعتي نأ نوعيطتسي

 يةرسبأي ام مهيلع اسلوالجر هةلعجل اكلم اعل ولو :رشبلا

 .[۹:ماعنالا]

 لوزن دعب بيذكتلا ىلع رصتو اهلوسر ةيلهاجلا بذكت نيح هللا ةئس نم نآ (ج)
 ةكئالملا لزني هللا نإف «مهلوسر قدص نم اودكأتي ىكل اهنوبلطي ىتلا ةيآلا
 نيرفاكلا كتلو ىلع ىروفلا ريمدتلا وه نيعم رمأب مهلزني هنکلو «ذئدلع

 ةر اله رسالا يقل كلم ارد رر كلم هلع لرنأ كرل واقر
 .[۸:ماعنألا]

 ( وجم ارج ةو نيبرجملل ايمو ئر ال ةكبالملا دوري موي

 .[۲۲ :ناقرفلا]

 ال لوسرلا نإ «مهسفنأ رشبلا ريغ نم لوسرلا لعج ىف امامت ةيفتنم ةمكحلا نأ (د)
 مث هللا دنع نم اًتيعم اًرمآ سالا غلبيل ىتأي ال هنإ ىآ ‹«طفف غیلبتلل یتأی
 هتاذپ وه نوکي قحلا ىلع مهنم ةئف ىبري یتح سانلا عم ٹک امنو . یضم
 لوسرلا نوکیل :سانلل ةودق مهرودب مه نونوكيو ءب ةلمعا ةردقلا

 Y۸. : جا] ( مالا ىلع ءا اونوکتو مکیلع ادیش
 اله :دنموي سانلا لوفي الأ !؟رشبلا ريغ نم لوسرلا ناك اذإ ةودقلا ققحتت ت نیاف

 نع لوعلتمیسو !نولوقيس !یلب ؟!تاوهشو تاعزنو داسجأ الل ارشپ نحنو كلم

 امنإ مهنأش نم وه الو رشبلا عسو ىف سيل مازشلالا اذه نأ ةچحب مهبر رمأب م ارتلالا

 ضرألا ةلقشب نوسحي الو ؛ضرألا هله نونكسي ال نيذلا ةكناللا ناش نم وه

 «سحن امک سجی ءانلم ارشب انيلإ لسري الفا !هلامعأ یف هب ءادتقالا انم بلطیو
 ! ؟اتقاط دودحرپو انئارورضب رعشیو «رگفن امک رکفیو
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 ىف نوشميو ماعطلا نولكأي ءاًرشب لسرلا لاسرإ نم ىربكلا ةمكحلا ىه كلتو

 اميف مهلوسرب ءادتقالا نيبو سانلا نيب ًالئاح سنجلا فالتخا فقي ال ىتح «قاوسألا

 تاذ هل «مهسنج نم دحاو ىف رشبلل ةوسألا لثمتت ىتحو «لوقي امو لعفي
 سبہلمو بارشو ماعط نم ةيرشبلا مهتارورصض تاذو «مهبلاطم تاذو ‹ مهبیکرت

 .خلإ . .نكسمو

 ةصاخ ةغايص مهغوصي - سانلا ىلإ مهثعبيل هللا مهيفطصي ذإ - لسرلا نإ ةقيقح
 ‹نييداعلا رشبلا تاقاط قوفث تاقاط مهل نوکتو ‹ميظعلا رمألا اذه عم بساننت

 ىف قمعي ىحولا قيرط نع هللاب رشابملا مهلاصتاو مهيلإ ىحولا لوزن نآ نع ًالضف
 .نييداعلا رشبلا دنع ىدملا كلذ غلبت نآ نكمي ال ىناعم مهسوفن

 اولصي نآ رشبلا فلكي الو هلسر اهب هللا صتخی تایصوصحخ هذه نکلو ‹ معن

 نأ رمالا ىف مهملا نكلو !ىرشبلا مهدهجب اهيلإ لوصولا نوعيطتسي ال مهنأل ءاهيلإ

 وس ارش ال تک له ير ناس لف 9 :لوسرلا قرافت ال ةيرشبلا ةفص

 .[۹۳ :ءارسإلا]

 هیر ءاقل وجر ناک نمف دحاو لإ مكه امنأ يإ ىحوي مكلظم رشب انآ امنإ لق

 ]11۰ : فهكلا] ( ادحأ هر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف

 ىذلا وه اذهو لسرلا تايصوصح ِنم سيل اميف ةلثمتم هيف ةودقلاف مث نمو

 ١١[. :نباغتلا] ( اوعيطأو اوعمساو متعطتسا ام هللا اوقاف :هدابع هب هللا فلكي

 ۲۸١[. :ةرقبلا] ( اهعسو الإ افت هللا فلكي الط

 ال ہللا نال میتقاط دودج یف یہ رشپا اھب لا فلک یتا تیلاکتلا لک نا یا
 اهتقاط ةقيقحب ميلعلا وهو «اهعسو قوف سوفنلا فلكي

 نم انلسرا امو : كش الب ةحضاو ىهف مهماوقأ تاغلپ لسرلا لاسرإ ةمكم اما

 ]4: ميهاربإ] ( مهل نبيل هموق ناسلب الإ لوسُر

 :مهتتمصع ۲

 ءهللا نع غيلبتلا ىف نوئطخي ال مهف ذ .هللا نع نوغّلبي اميف نوموصعم لسرلا
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 كلتو هذه ىف أطخلا نم هللا مهمصع . مهيلإ هب هللا ىحوأ ام ذيفنت ىف نوئطخي الو

 . (مهتایصوصح نم كلذو)

 كلذل سيل ذإ هللا نع غيلبتلا ىف لوسرلا اطحخأ اذإ ميقتسي ال رمألا نأل :ألوأ

 حيحصت نع ىحولا تكسي نأ امإ :روصتلا نع ةجراخ امهاتلك - نيتجيتن ىدحإ الإ
 یضر مث اًنیعم ارم سانلا غلبي نآ دارا یلاعتو هناحبس هللا نأ كلذ ىنعمو ءاطخلا

 .ىلاعتو كرابت هللا قح ىف روجي ال اذهو . .رمألا كلذ ريغ هلع غلبي نأ هلالج لج

 نأ ىنرمأ هللا نإ :سانلل لوقيف لوسرلا دوعيف ‹حيحصتلاب ىحرلا لزنتي نأ امإو

 جتنيو !غالبلا حيحصت نآلا مكيلإو «غيلبتلا ىف تاطخأ ىنكلو ءاذكو اذك مکغلبا

 لامتحا نل هبر نع لوسرلا هايإ مهخلبي اميف ةقثلا سانلا دقفي نأ ةلاحم ال كلذ نع

 . مهناهذآ ىف مئاق غيلبتلا ىف ًاطخلا

 هب لزنتي ىذلا قحا عم ىفانتي هنال روصشلا نع جراح نيرمألا نيذه الكو

 بوجو عمو «ىلاعتو هناحبس هللا مالكل نيمراللا ميظعتلاو ريقوتلا عمو «ىحولا
 نذإب عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امو :مهيلع همالسو هللا تاولص لسرلل ةعاطلا

 ٠١[. :ءاسلا] هللا

 ؛هيلإ هب هللا ىحوأ ام ذيفنت ىف لوسرلا اطخأ اذإ كلذك رمألا ميقتسي الو : ايناث

 الف لسرلا اوعبتا نيذلا عابتألا سوفن ىف رمألا برطضيو «ذثموي ىفتنت ةودقلا نال

 .مهرعاشم نم رمألا ةيدج بهذت كلذ نع ًالضفو .نوكلسي قيرط ىأ نوفرعي
 نوكيل هدهج ردق هللا لزنأ ام عابتا ىف دهتجي نأ نمؤملا صخشلا ىف ضورفملاف
 «ذيفنتلا ىف ئطخي - لوسرلا وهو - همامأ ةودقلا ناك اذإف .باوصلا ىلإ برقأ

 وهف «باوصلا یرحتي نأ هيلع سیلو !ئطخب نآ نم لح یف هنآ وه سحی فوسف
 ام نيدلل دوعي الو رمألا دقع طرفني ذئثدنعو «ىحولاب ديؤملا لوسرلا نم لضفآ سيل
 .نينمؤملا سوفن یف میظعت نم هل هللا هدارآ

 وأ - ىحولاب قلعتي ام ريغ ىف - ةيصخشلا لسرلا تافرصت ىف ثدحي دق اًقح
 هناحبس هللا لبق نم ليدعتلا وأ حيحصتلا بجوتسي ام ةيصخشلا مهتاداهتجا ىف
 لوقل عمتسي نأ لبق نيمصحخلا دحأل مكح نيح دواد هللا ىبنل عقو امك «ىلاعتو

 :رحآلا مصخلا
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 مهنم عزف دوواد ىلع اولخد ذإ © بارحملا وروست ذإ مصخْلا ابن كاتأ لهو

 ىلإ اتدهاو طش الو قحاب اتتيب مكحاف ضعب ىلع اتضعب يغب نامصخ فخ ال اولا

 لاف ةدحاو ةَجْعَن يلو ةجعن نوعستو عست هل يخأ اذه نإ ©9 طارضصلا ءاوس

 اريفك إو هجاَعن ىلإ كعجعن لاؤسب كملظ دقل لاق » باطخلا يف ينزعو اهينلفكأ

 ( مه ام ليلقو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ ضعب ىلع مهضعب يغبيل ءاطلَحْلا نم

 ۲٤[. ۲۱ :ص]

 بلطي هءاج ذإ موتکم مآ نبا هجو یف یم لوسرلا سوبع نم عقو امکو

 ىبأ مالسإ وجري هنع لوغشم ميم لوسرلاو «هللا مالك ىلإ عامتسالاو مالسإلا
 ىف سبعو مم قياضت موتكم مأ نبا هيلع حلآ املف «ماشه نب ورمع لهج

 :ههجو

 رگذی وأ ت یر لعل كیردی امو ص ٰیمَعألا ہءاج نأ ر ٰیلوتو سبع

 م کر الا كیْلع او ر یدصت ہل تاق یر ٰینغتسا م اأ ت یرکذلا عف

 (ةركدت اهر ألك مد هلت هع تنأف ص شی وهو د عسي كَءاَج نم اأو
 .[11 ا : سبع]

 ًأدبم لبق ذإ «ردب ةعقو ىف ىرسألا رمأ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هداهتجاك وأ
 هللا ىضر باطخلا نب رمع هيلع حرتقا امك مهلتق نم الدب ىرسألا نم ءادفلا لحأ

 :رمع ىآرل ادیؤم یحولا لزنف هنع
 لو دا سرع ردیرت رال يب نفی ی یر لوکی نیش ناک م ر

 سروش هلا هل اوشو ايلا ممي ام ارت ۵ مق باع

 ٦۷ ٦۹[. :لافنألا]

 لب .همالسو هللا تاولص مهيلع ءايبنألا ةمصع ىف حدقت ال ءايشألا هذه لثمو

 ةيصخشلا تافرصتلا ىف ًاطخلل ةضرع رشب مهف . مهتيرشب ديكوتل برق ىه

 وآ اًخیلبت یحولاب قلعت امیف اطخلا نم نوموصعم مهنكلو «ةيصخشلا تاداهتجالاو

 اعون مهتشعب دعب اوحبصأ مهنآ ولف ‹«ةوسألاو ةودقلل برقأ مهلعجي اذهو . ايفل

 ؛نييداعلا رشبلل عقي ام اهلك مهتافرصت ىف عقي ال ‹رشبلا ةيقب ريغ قلخلا نم رحآ
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 ىف انلثم اوسيل لسرلا ءالؤه :مهسفنأل سانلا لاقلو «ةريسع مهب ةودقلا تحبصأل

 لسرلا هب فرصتي امو - ىحولا ىقبي ىرخأ ةهج نمو !؟مهب ىدتقن فیکف ءیش یأ

 نم الو هيڊ نيب نم لطابلا هيتاي الو اطحلا هباتني ال «هتاذب اًئاق ارم - یحولل اًقبط
 ٰیوغ امو مکبحاص لض ام )O یره اذإ مجیلاو ل :ةلماكلا ةعاطلا هل پجتف هفلخ

 :١ ٤[. مجنلا]  ىحوي يحو الإ وه نإ ™ ىّرهْلا نع قطن امو ©
 ٦١[. :ءاسلا] هللا نذإب عاطيل الإ لوس نم اتلسرُأ امو ل

 :مهب ةودقلا لاجم ۲

 حلصت ىتلا تافصلا ىوذ نم مهراتخ يو «هقلح ةوفص نم هلسر هللا ثعبپ

 اهتداقو ءاهوپرمو اهوملعم مهو ‹ةيرشبلا ةاده مه لسرلا نأ كلذ ‹«ةودقلاو ةوسألل

 ام لك ىف ةودقلا مهتاوذب مه اونوكي نأ كلذ نم مزلف .ريخلا ىلإ اهنودوقي نيذلا

 هنآ مهب ميلعلا مهقلاحخ وهو «رشبلا ةعيبط نم ىلاعتو هناحبس هللا ملع دقلو

 ةدسجيم اهوری نآ دہال لہ .مهيلإ ىقلت قحلا ةملك اوعمسي نأ مهتياده ىف یفکی ال

 نوکت ذثدنعو «سوملمو دهاشم یح عقاو ىلإ اهمجرتیو اھلثمتی یرشب نایک یف

 ىفو قيقحتلا ىف مهيلع رسيآ نوکتو « مهنادجو ىلإ ةبيرق ۰ مسح ىلإ ةبيرق

 . قيبطتلا

 رداقلا وهو «سانلا اهؤرقي سيطارق ىف هيحو ىلاعتو هناحبس هللا لني ال كلذل

 بلف ىلع هتاملک لزنی امنو !هؤرقی اًساطرق رشب لک یلع لرئ نآ - ءاش ول - هناحېس

 ریحخو ءاهلمحل ةادآ ريح هلعجي ام تافصلا نم هحنميو ‹هنيع ىلع هعنصی «رشب

 .سانلل اهيدقتل جذوم

 ثعبيو «كيرش ريغب هدحو هب نالا ىلإ ءدب ىذ ئداب سانلا وعدي هللا نإ
 AE oY] »)°0 :دوه] © هريغ لإ نم مكأ ام هللا اودبعا :سانلل اولوقيل لسرلا

 هاونو رماوأو ةيدبعت رئاعش ىف لثمن ةدابعلا نم ةنيعم ةروص ىلإ مهوعدي مث

 هيلع موقت نأ ىغبني ىذلا ىنابرلا لدعلا مهنيب ميقثو «ضرألا ىلع رشبلا ةايح مظنت

 :٠٤[. كلملا] (ريبخْلا فيطلا وهو قل نم ملعي الا (1)
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 سالا موقيل نازيملاو باتكلا مهَعَم الزنأو تانيبْلاب السر انلسرأ دق : ههتايح
 .[٠۲:ديدحلا] ( طسفلاب

 «ناطلس وأ هاج ىلإ دنتسم ريغ دحاولا هللا ةدابع ىلإ وعدي هنوري مهف «هيلإ مهوعدي

 !ناطلس وأ هاج لک هتوعدب ایدحتم لب

 ناطلس ريغب سانلا نودبعتسي «قحلا ريخب ضرألا ىف نوربکتسم أاللاو ءیجی هنإ

 ناذآ ىف ىودت ىتلا ةطيسبلا هتملك نلعيف «هللا لزنأ اب نومكحي ال مهنأل «یعرش

 نأ روفلا ىلع اللا كرديو . (هريغ هلإ نم مّكل ام هللا اودبعا) : ةيودملا ةحيصلاك الما
 ةيغاطلا مهتطلس نع مهتيحلت اهانعم «تقولا تاذ ىف ةيودملا «ةطيسبلا ةملكلا هذه
 اللا كلذ ىف ىوتسي «هدحو هلل ةيدوبعلا درو «سانلا اهب نودبعتسي تلا

 !ءاوس دح ىلع نوفعضتسملاو

 نودحتي نوموقي لب !ةلوهسب ةمشاخلا ةطلسلا نم مهيديأ ىف ام الملا مّلسي الو

 هدحو فقي مهيلإ لسرملا لوسرلا سانلا ىريو «ءادعلا هنوبصانيو هنوثوانيو لوسرلا

 «ىلاعت هللا ىلإ دنتسي لب «ضرالا ىوق نم ءىش ىلإ دنتسي ال مشاخلا ناطلسلا ءارإ
 قطنت تاملك ةروص ىف ال «ةدوهشم ةسوملم ةروص ىف هللاب نالا ىنعم ققحي هنإ
 !ءاضفلا ىف ةقلعم تاراعش وأ هاوفألا اهب

 موقلا ةنهادم ىلإ اجلي الف ءهيلع عقاولا الملا داهطضا نم لوسرلاب ىذألا دتشيو

 قمعل ةيعقاو ةروص ىرحأ ةرم سانلا ىريو . هتديقعو هنید باسح ىلع مهتنیالم الو

 ايتقو اًناميإ الو ءدتشا امهم طغضلا تحت مطحتي اًيحطس اًنايإ سيل هنإ . هللا ناميإلا
 دادتشا عم اًقمع دادزي ىذلا خسارلا نايإلا وه امنإ !ثادحألا ةأاطو تحت رخبشي

 !ثادحألا

 الف لتقلا وأ نجسلا وأ ىفنلاب ديدهتلا ىلإ نايحألا نم ريثك ىف لوسرلا ضرعتيو
 اًنايحأ اهل ضرعتي ىتلا تايرغملا كلذك هيلع رثؤت الو «بلصلا هفقوم نع حزحزتي

 ىلإ لوسرلا ًاجليو !ديحوتلا ةاعدو ديحوتلا ةديقع دض برحلا لئاسو نم ةليسوك
 . مهديكو مهركم نم هيجنيو ةيلهاجلا تنع نم هاقلي امن هذقني نأ هوعدي هدحو هللا

 هجوتو رعاشملا فيكت فيك قتيمعلا ناول ةيحلا ةروصلا سانلا ىري ىرحلأ ةرمو

 .كولسلا
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 نوكي اغإ .حمالملا ةزيمتم ريغ ةمهبم ةروص الو «ىوعد نايإلا نوكي ال ذئدنع
 اهب ىدتقيو «ىكولسلاو ىروعشلا اهانعم سانلا كردي ءةسوملم ةيعقاو ةروص

 .نايإلا ةوعدل اوباجتسا نيذلا نونمؤملا

 ةعاجشلاو تابئلاو ربصلاو «ةنامألاو صالحإلاو قدصلا مهنم بلطی .اهاضتقم

 جاتحيو . .مثإلاو ىغبلاو شحاوفلا نع دعبلاو «هللا ىف باحتلاو ةءورملاو مركلاو

 . سانلا اهب ىدتقي ةودق ىلإ هلک كلذ

 ىف اهنع اوعمس امم اهنوفرعي ءايرظن اهلك ىئاعملا هذه نوفرعي دف سانلا نإ

 اهب ءادتقالا ىلإ مهزفحي ال هلحو كلذ نكلو . .|خيراتلا ىف اهنع اوءرق وأ صصقلا

 ىف مهنيعأ مامأ ةلثم اهوري نأ ىلإ نوجاتحي امنإ !قالحخأ نم هيضتقت اب قلختلاو
 .لاثملا ةبيرق نوكتو ةودقلا مهيلع لهستل ىرشب عقاو

 ةيح ڄذام لسرلا مهيلإ لسريف «كلذ ىلإ نوجاتحي مهنأ هقلح نم هللا ملعيو

 ىف ىذألا لمحتو دئادشلا ىلع ربصلل جذامن .هقلخ نم هللا اهديري ىتلا ىناعملا لكل
 وه وأ اهتاذ ةايحلا وه نمثلا ناك ولو نمث یاٻ قحلا ىلع تابفلل جذامن .هللا لیبس

 كلذل بلطت ال ىتلا ةيفاصلا ةدوملاو بحلل جذامن .رارقنسالاو ةمالسلاو نمألا

 ىف ةارادملا مدعو ةحارصلاو عبطلا ةماقتسال جذامن . ةبيرق ةعفنم الو ايصخش ًالہاقم

 . قلا

 ةلثمتم ةودقلاو «لاصخللا نم ديمحو قلخلا نم ديمح لکل جدام مه :راصتحخاپو

 .لاعفأ وأ لاوقآ نم مهنع ردصي ام لك یف

 .ةصاخ ةودق لسرلاو ءايبنألا ىف مهل تاذلاب نيحلصملاو ةاعدلا نكلو

 .ءايبنالاو لسرلا هل ضرعتي ام ريثكل نوضرعتي مهو .ءايبنالا ةثور مه ةاعدلا نإ

 اهنال قحلا ةملك نوهركي نيذلا ضرألا ىف نيربكتسملا نم ىذألل نوضرعتي
 .سانلل ترش کت

 ملظلاو لذلا نم اهصيلختل اوماف ىتلا ريهامجلا نم ىثح دصلل نوضرعتيو

 . .ناوهلاو
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 ىف مهداهج ةرمث اوري نآ وأ «ةرمث اذ مهداهج نوکی نآ نم ساأيلل نوضرعتيو

 .دودحملا ريصقلا مهرمع

 يف مل ناک دل : لسرلاو ءايبنألاٻ اوساتي نآ ةصاخ ةفصب ةاعدلا جاتحي كلذل

 ( اريك هللا ركَذو رخآلا مويا هللا وجي ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوُسَر

 ]1: بازحألا]

 لكوتلاو «لمحتلاو ربصلاو تابثلا ىف مهب اوساتي نأ ةصاحخ ةفصب نوجاتحيو

 ىذلا قاشلا مهدهج ىف مهتامزلتسم مزلآ نم كلذ نإف ءهلل رمألا ضيوفتو هللا ىلع

 .هللا لیبس یف هنولدېی

 كىلو :هلبق نم لسرلاو ءايبنالاب ىدتقي نأ لسي هللا لوسر هجوي نآرقلاو

 اوسي اوف اهب اكو دقق ءال اهب رُفكي نو هولا مّكحْلاو باقكلا ماني نيل

 ۰ ۹ :ماعنالا] هدفا مهادهبف هللا ىدَه نيذلا كعآوأ ® نيرفاكب اهب

 ىلإ جوحأو ةودقلا ىلإ جوحأ انسلآ ؟نييداعلا رشبلا نحن انلاح نوكي فيكف
 ؟مازتلالا

# # +% 
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 لسرلا نم مزعلا ولو (۱۱)

 مزعلا اولوأ ربص امك ربصاف :  هز لم هلوسر اًبطاخم یلاعتو هناحبس هللا لوقي

 ٠١[. :فاقحالا] (لسرلا نم

 كلذ ؛ريصلا ىه مزعلا ىلوأ لسرلا كعلوأ ىف ةررابلا ةفصلا نأ ةيآلا نم حضاوو

 مهب یساأتی نأ یی ميركلا هلوسر نم لجو زع هللا بلطي ىتلا ةفصلا ىه اهنأ

 .ةديدعلا مهتافص نيب نم اهيف

 نأ دبالف .لمحتو تابثو ربص ووذ - ةقباسلا ةرقفلا ىف انيأر امك - لسرلا لكو

 ميركلا هباتك ىف هللا هب مهفصو ىذلا فصولا اذهب «مزعلا ىلوآ» صاصتحا نوكي
 لمحت ىلع ةقئاف ةردقو «نييداعلا لسرلا نع ريصلا ةفص ىف ةدايز نم اًئشان

 ةوعدلاب مهمايق ءانثأ ىف مهب ترم ىتلا ةبعصلا فقاوملا ةهجاوم ىف تابثو «دئادشلا

 .ديحوتلا ىلإ

 «ةوسألاو ةودقلا عضوم مهو «اهتداقو ةيرشبلا ةاده مه اًعيمج لسرلا ناك اذإو

 فقاوملا ةرثكو «مهداهج لوطل «ةصاحخ اربع لسرلا نم مزعلا ىلوأ ةايح ىف نإف
 اهل معلخنت ىتلا ةلزلزملا فصاوعلا هجو ىف مهتابثو «ءاهل اوضرعت ىتلا ةبعصلا
 نيبذكملاب لح اميف مث ..رصللاو ةاجنلاب هدعوو هللا ردق ىلإ مهنانئمطاو «بولقلا
 .ريمدتو كاله نم مهماوقأ نم

 ةربعلا لحأب سانلا ىلوأ مه - ةقباسلا ةرقفلا ىف انلق امك - ةصاخ ةفصب ةاعدلا نإ
 نم مزعلا ىلوأ ريس نم ةربعلا اولخاي ناب ردجا مهتكلو .اًعيمج لسرلا ريس نم
 مهتوعد یف هل نوضرعتي فقوم نم ام هال « ا دمحم مهسأآر ىلعو «لسرلا

 «قاشلا دهجلاو ليوطلا داهجلا دعب قحملا رصتني مث . .مهريس ىف هيبش وأ ليثم هل الإ
 هلالظب سانلا للظي ضرألا ىف اًخسار قحلا ىقبيو اددب لطابلا ىوق بهذتو
 ىف اوحض دق نودهاجملا نوكي نأ دعب «نمألاب هعوبر ىف سانلا معنيو ءةفراولا
 لیس یف اديهش بهذ نم مهنم بهذي ‹ مهسفنأو مهلاومأو ‹«مهتحارو مهنمأب هلیبس

 نيمؤملا نم :هلل هدرجتو هتابثو هربصب قحلل ادهش یقہی نم مھنم یقہیو هللا
 اود امو رطب نم مهنمو بحت ضف نم مهتم هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر

 .[۲۳ :بازحالا] (ًالیدبت
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 :مزعلا ىلوأ نم ماركلا لسرلا كئلوأ نم ةعبرأ نع ةعيرس ةدبن كيلإو

 :مالسلا هيلع حون - ١

 هيلع حون نيوعدملا دودص ىلع ربصلاو ةوعدلا قاشم ىلع ربصلا ةلثمآ رربأ نم

 الإ هموق نم هل بيجتسي نأ نود ةنس فلأ نم برقي ام وعدي ثبل دقلف .مالسلا

 نم نإو !هتآرما كلذكو !نيقرغملا عم قرغو هيلإ بجتسي مل هنبا ىتحو !نوليلق دارفأ
 مهوعدي نيذلا سانلا هل بيجتسي نأ نود وعدي نأ ةيعادلا سفن ىلع رومألا قشأ

 نم نيبرقملا لبق نم دودصلا ىتأي نأ كلذ نم قشأ نكلو «ةاجنلا ىلإو ريخلا ىلإ
 اونوكي نأ مهارحأو «ناسنإلا ىلإ سانلا برق «دلولاو ةجوزلا كلذ ىف اب «لهآلا
 . نيييجتسملا لوآ

 بانطإلابو اًتيح راجيإلاب ةريثك نطاوم ىف حون ةصق انيلع ميركلا نآرقلا صقيو

 یفف «حتفتم بلو عاو بلقب ةصقلا ربدتي نل ةربعلا لمحت اهلك اهنكلو «رحخآ ائیح
 ١١١[. :فسوي] ( بابلألا يلوأل ةربع :  نآرقلا لوقي امك ءايبنالا صصق

 مهذدخأق اماع نيسمخألإ إس فلآ مهيف ثق هموق ىلإ احون السا دقو

 ٠١[. :توبكنعلا] ( نرملاظ مهو نافرطلا

 :(حون ةروس ىف) هموق عم هتصق ىلإ عمتساو

 د مآ باع مهاب نأ لبق سم كموقرذنآ نأ هو ىلإ حوت اناسرأ إو
 مك رفغي ص درعبطأر هوقئار هللا اودبعا نأ © نیر ریدن مكن يّنإ موق ای لاق

 منك ول رخي ال ءاج اذإ هللا لجأ نإ یم سم لجأ لإ إ مکر خؤيو مگبوذ نم

 د يئاعد مدرب ملف ت اراهتو الب يمرق توعد ي بر لاق ت نرم :

 مهبايث اوشغتس راو می يب مهمی اما ولع میت رب مھترعد ا ئاو وارا

 مهل تعا يئ مث ج اراهج مھتوعد ين مت © ارابکعسا اوربکتساو اورصأو
 .[۹ ۱ :حون] ارارسإ إ مهل تررسأو

 ءميللاب الو راهتلاب رفت ال ىتلا ةرباملا ةوعدلا ةجيتن تناك اذامف

 ينوصع مهنإ بر حوت لاق !؟رسلا ةروص اًتيحو رهجملا ةروص اتيح لحاتو
 نرذت ال اولاقو ج اراب ازکم اورکمو ۵ راسخ الإ ہدّلوو لام دزی مل نم اویو
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 ری اولضأ دقو هه ارم قويو ثول اعاوُس الو ادو نر الو مكتھلآ

 ىف داهتجالاو ةماقتسالاو ةنامالاب هموق ىف اًقورعم ناكو . راجن هتثعب لبق ناک دقل

 امك اللا نكلو هموق نم نيفعضتسملا ضعب هعبتا ةلاسرلل هللا هراتحخا املف ءةعنصلا

 .نوبذکیو نولداجي اوحارو «اوصعو اوربكتسا - ةداعلا ىه

 الوسر مهيلإ لسري نأ هللا دارأ ولو !مهلشم رشب هنآ بيذكتلا ىف مهاوعد تناك
 !زئاج ريغ - مهاوعد یف - رماف مھلثم ارشب لسري نأ ام «ءءامسلا نم اگلم لزنال

 زیمتپ نآ الإ له هاوعدب دیری امو ‹هللا دنع نم لوسر هنأ هاوعد ىف بذاك نذإ وهف

 !نونجلاب مهتی نآ كلذ ىلع هؤازجف !مهپلع

 لأ ةريَع لإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاقف هموق ىلإ احون اتاسرآ قلو
 لصق نأ ديري مكلغم رشب الإ اذه ام هموق نم اورفك نيدلا الملا لاقف 9 نوَ

 لجر الإ وه نإ 9 نیوألا تابا يف اذهب اتم ام ةكنالم لرثأل للا ءا وأو مكي
 „ o] ۳ :نونمؤملا] نح تح هب اوصبرتف هنج هب

 لب موقلا ةيلع نم اوسيل هوعبتا نيذلا نأ كلذك بيذكتلا ىف مهاوعد نم ناك مث

 : (مهنومسي امک) مهلذارأ نم

 ىنإ هللا لإ اودبعت أال نأ «) نيم رين مك ين هموق ىلإ احون السر قلو
 ارشب الإ كار ام هموق نم اورفك نيدلا الملا لاق ©3 ميلأ موب بآذع مكيلع فاخأ

 لب لضُف نم انيلع مک يرن امو يآرلا يداب ادارا مه نيا الإ كّعبنا كار امو الفم
 ,[۲۷ ١ :دوه] ( بذاك مگنظن

 نأ مهدارأ اذإ هتبحص نم لذارألا كئلوأ درطي نأ - تنعتلا ىف ةداير - هوبلاط مث

 !اًضيأ هللا ةمحر نم نودورطم مهنأ نلعي نأر ‹هيلإ اوعمتسي

 مه نولهجت امو مكارأ ينكلو مهر ارفالم مه اوتمآ نيدلا دراطب انآ امو
 نار ردع مکا لولا لو د نورد النا مهدرط ن هلا نب يارس س موف ار

 هلا مهيتؤي نأ مكديعأ يردرت نيدلل لوق الو كلم ينإ لوأ الو بيلا معا الو هللا
 Y1] ۹ : :دوه]  نيملالا نم اذإ يّإ مهسفنأ يف امب مَع هللا اريخ
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 مهيلع قفدعت ناب هوبلاطي ناب كلذك هنوتنعي اوناك مهنآ تايآلا نم حضاوو
 دارأ اذإ ءامسلا نم ةكتاللا لزني ڻنآو ‹ بیغلاب م هبني نأو ءهللا نسئازخ نم لاومألا

 اهب اونمؤي نأ مهنم

 هموق نم ليوطلا دصلا ىلعو ءهلك تدعلا اذه ىلع مالسلا هيلع حون ربص دقلو

 .ًاليلو اًراهنو «ارھجو ارس «ماع دعب اًماع مهل ةرمتسللا ةوعدلا دعب

 اونا اًمب سنبت الف نمآ دف نم الإ كمف نم نمي نآ ها ح ون ىلإ | يحوأو
 ٦[. :دوه] ( نولعفي

 نافوطلا ءىجي نيح نونمؤملا هيف لمحيس ىذلا كلفلا عنصي نأ هيلإ هللا یحوأو

 د ‹نونحملاپ هومهتیو هئم اورځسي یکل هموقل ةصرضف تناكو . .نيبذكملا قرغي ىذلا

 !؟لابجلا اهطيحت ةسباي ضرأ ىف الف عنصي نآ القاع ائاسنإ عفدی یذلا ام هنآ

 لام اورخست نإ لاق نم اورخس هموق ن الم هيلع رم ملکو كلا عتصيو ط
 هيلع لحیو هيزخي باذع هیتاب نم نوملعن فوسف ۵ ورخ امك مکیم رخت

 .]4 »̂ :دوه] ( ميقم باذع

 . .نافوطلا ءاج هللا ردق ىف ررقملا دعوملا یفو

 ىلع لبوطلا ربصلاو هموق عم ليوطلا داهحا دعب هبر اعد دق حون ناك دقل

 ( اراد نيِرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر حوت لاقو] :مهيلع رمدي نآ مهاذآ
 ننوتل حون اي هت مل نل اولاق : لتقلاب هودعوت دق اوناك مهنإ مث 7 : جونا

 1٦ :ارعشلا] (نيبوجرملا نب

 ينيب حتفاف » نوبدك يمرق إبر لاق ] : مهاذآ نم هيجني نآ هبړ اع اعدف

 A AMY] : هر ( ی دپ یې نو یخو اک

 ٠١ :رمقلا]  رصتناف بولغم يأ هير اعدف إو

 ةمحرلاو ةاجنلاب لا دبد ا ا ..اهتمق ىلإ رومألا تلصو دقل

 . نيبذکملل رامدلاو شطېلاپو ‹ نينمڙملل

 نم الإ كَّلهأو نيا ندر نب اه لوم تریش رقو ارم ءاج اذ ٰیقح ب ۶
 :دوه] ( ليف الإ عم نمآ امو نمآ نمو لوقلا هيأع قبس
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 رر جواب ءال بونا حقق ج رضا بو یئ ر اعد

 6 رسدو حاونآ تاذ لع نلمح ۵ دُ دق رم نع ءَْلا یقملاق انویع ضرألا

 ]€ 1. :رمقلا] ( رفك ناك نمل ءازج انديعأب يرجت

 . . حول ةزجعم ىه هذه تناك دقل

 الف ائيمج نيذكلا قرغيو ءةيلاعلا لابجلا تاذ ةسبايلا ضرألا قرغي نافوطلا

 ىذلا «نوحشملا كلفلا لحاد ىف نينمؤملل ةاجنلا بتكت امنيب .دحاو درف مهنم یقبی

 !ةسبايلا قوف هعنصي وهو حون نم نورخسي ألما ناك

 كانه تناك !نافوطلا ةظحل ىتح ىهتنا دق نكي مل حون عم ءالتبالا نكلو

 سانلا برقأ هدلو ىف . .مزعلا ىلوأ نم لوسرلا كلذ اهل ضرعتي ءالتہالا نم ةيقب

 ينب اي لغم يف ناو تبا حو ىداٽو لالا ڄم يف مهب يرجت يهو !هيلإ

 ەل لاق ء ِءاَملا نم ينمصعي لبج لإ يوآس لاق 9 نيرفاکلا عم نکن الو انعم بکرا

 (نيقرغملا نم ناك جوملا مهيب لاحو مح نم الإ هلا را نم مويا مصاَع

 ٤ ٤[. :دوه]

 لازت امو نونمؤملا وجنيو . .نوبذكملا قرغيو . .ةزجعلا متتو . .نافوطلا یهتنیو

 نم هنأ - هلهأ ةاجلب هل هللا دعو نم ۔ نظ ىذلا هدلو ىلع ةرسح حون سفن ىف

 لوکی ثيح ةمايفلا موي هدقفو ءايندلا ةايحلا یف هدقف ىلع ةجودزم ةرسح !نيجانلا

 .نيرفاكلا عم راثلا ىف

 توتا رال يقو ءا بغ يما ءس و كام يلب ز6 ليقو

 نم يبا نإ بر لاق هر حوت ىداتو © نيملاطلا مول ادعب ليقو يدوجلا ىلع

 هلإ كله نم سي لإ حو اي لاق ه9 نيمكاحلا مكحأ تدآو حلا دعو إو يلطأ

 (نيلهاجلا نم نكت نأ كّعأ يّ مْلع هب كَل سل ام ناس الق حلاَص ريَ لمع

 .[41 ٤٤ :دوه]

 ءامكنيب ةديقعلا تقرف دقف .كبلص نم كنبا ناك نإو ( كلهآ نم سي هئإط

 نأ یہآ هنال حلاص ریغ لمع اذهو . .نولمؤملا مه كلهأ نأل «كلهآ نم دعي ملف

 . .نيرفاكلا ءازج وه قحا هؤازچ ناکف . .رفکلا ىلع ٌرصاو نمؤي
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 ىلإ نانئمطالاو ءهلل ميلستلا ةورذ :ةورذلا ىلإ مالسلا هيلع جون لصي ذئدنعو

 :هللا نم ةرفغملاو ةمحرلا بلطو «هللا بتك اب ىضرلاو ‹هللا ردق

 نکا يمحرتو يل رفغت ألإو ملع هب , يل سيل ام كنأسأ نأ كب ذوعأ ي إبر لاق
 ي كعم نمم ممأ ىلعو كيلع تاكربو الم مالسب طبه حوت اي ليق 0 نيرساخلا نم

 ٤۷‹ ٤۸[. :دوه]

 .[۷۹ : تافاصلا] ( نيمّلاعْلا يف حون ىلع مالّس إد

 :مالسلا هيلع ميهاربإ ۲

 : لحنلا] نكر شملا نم كي ملو افينح هلل اتناق ةا ناك ميهاربإ نإ
 اهيناعم نمف .ىناعملا نم ةعومجم لمحي ةيركلا ةيآلا ىف درو ىذلا ؛ةمأ» ظفلو

 هلقع ةحاجرو هنايإ قمع ىف ةلماك ةمأ ىواسي ناك - هدحو - مالسلا هيلع ميهاربإ نأ

 ءهتيرذ نم اهلك تجرح ةمأل ابآ ناك مالسلا هيلع ميهاربإ نآ اهنمو .هلاصحخ میرکو

 نم ليلق ريغ ددع اهنم ناك ةضيرع ةعساو ةيرزب هدمأو رمعلا يف هل هللا دم دقف

 هتیرذ نمو لبق نم انیده احونو اتید ًالک بوقعیو قاحسإ هل انبهوو : ءايبنألا

 ® 9 نييسحملا يزجن كلدكو نوراهو یسومو فسویو بوو اميلسو دورا
 سنویو عسيلاو ليعاًمسإو 63 نيحلاصلا نم لك سايلإو ٰیسیعو ٰییحیو ایرکزو
 مهانيبتجاو مهناوخإو مهتايرذو مهئابآ نيو 9 َنيمْلاَعْلا ىع اضف ًالكو طو
 .[۸۷ ۸٤ :ماعنالا] (رميقتسم طارص ىلإ مهانيدهو

 لاق :هل هللا لاق دقف .اًمامإ ناك مالسلا هيلع ميهاربإ نأ كلذك اهيناعم نمو

 :NYé]. ةرقبلا]  اماَمإ سال كّلعاج يإ

 . ديحوتلاو ةدابعلا هل اوصلحخأو هللا قيرط ىلع اوماقتسا نيذلا ءافنحلا مامإ رهو

 ءاجو (نكرشملا نم ناک امو افيح ةرابعلا هذهب نآرقلا ىف هفصو رركت دقف
 مامإلا وهف ..۳ : لحنلا]  افيَح ميهآربإ لم عبا نأ ملز لوسرلل رمالا
 .ءافنحلا هعبتي ىذلا

 ىف انل ودبي امك ةهيدبلا ةعرسو ةجحلا ةغالبو لقعلا ةحاجرب هيلع هللا رم دقو
 ‹ىتش عضاوم ىف نآرقلا ىف درو امك «ىلقعلا ناهربلاب ةينثولا لاطبإل هموقل هتجاحم
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 ينإ ةهلآ امانصأ دخنتأ رزآ هيبأل ميهاربإ لاق إو :ماعنالا ةروس ىف ءاج ام اهنم

 ضرألاو تاومسلا توكلم ميهاربإ يرن كلذكو © نيم الص يف كوو كار

 ال لاق لفأ امف ير اذه لاق ابكوك یار للا هيلع نج اَمَّلَف ©2 نيتقومْلا نم توکیو

 ي ي مل تب ل لنا ف ير اذ لاف تراب رمق آر الف و نیل بمآ
 امف ربكأ اذه يبر اذه لاق ةغزاب سمشلا ىأر امل © نيلاًضلا مولا نم نوكأ

 تاومسلا رطف يذل يجو تهجو يئإ ( نوکر شت امم َءيرب ي موف اي لاق تف
 دقو هللا يف يئوجاحتأ لاف ةموف هجاحو 9 نيكرشملا نم انآ امو اقيبح ضرألاو

 الف امْلع ءيش لک ير عسو ايش ير ءاشي نأ الإ هب نوک رشت ڌام فاخأ الو ناده

 هب لز مل ام هللاب معکرشآ مکنآ نوفاخت الو متک رشا ام فاخآ یو هد نورك

 اوسبأي ملو اودمآ نيذلا ة9 نوملعت متنك نإ ٍألاب قحأ نيقيرفلا يا اطلس اطلس مکیلع
 LAYE„ :ماعئالا] (نردتهم مهر نمألا مهل كنوأ مب مهناإ

 حاولا هللاب نالا ىلإ كرشلا نم هيف مه امع هموق فرصي نأ میهاربإ دار دقف

 دخت اهنودبعي ىتلا مانصألا ناش ىف ريكفتلا ىلإ مهجردتساف «هل كيرش ال ىدلا

 :نيلفاغلا زهي ىذلا ىراكنإلا لاؤسلا اذهب 4 لآ امان

 اماتصأ دبع ارلاق ) نودبعت ام همرفو هيبال لاق ذإ 3 ميهار ا مهبلع لاو ط

 نورضي وا مكنوعف وأ ا نوعدت ذإ مگنوعمسپ له لاق ©9 نیفکاع اهل لظنف
 Yé] 14 :ءارعشلا] 4 نولعفي كلذك انءابآ اندجو لب اراق 9

 اردجو مهنأ الإ مهدنع اهل ةباجإ ال ىتلا ةلثسألا هذهب مهريكفت ظقيأ نأ دعبو
 نلعآ نآ دعب هدبعی هلإ نع ثحبېي هنأ مسهمامأ رهاظتي حار «نولعفي كلذك مهءاپآ

 دیری هنکلو «قحلا هللا ىلإ دتهم رمألا ةقيفح ىف وهو) مانصألا ةدابعل تابلا هضفر

 هيلع نج املف (نيقيلا ىلإ مهب لصي ىتح ةجرد ةجرد مانصألا دابع هموقپ جردتي نأ

 عاللا بكوكلا اذه ذختأس :هموق مامأ لاقف ءاعمال ابکوک ءامسلا یف یأر ‹ءليللا

 (نيلفآلا بحأ ال لاقط !بيغيو لفأي اسهلإ دبعي ال هنأ هموقل نلعأ لفأ املف !اھلإ
 رون نم یوق هرونف اهلا نوک نأ ردجأ اذه (اًرهاظتم) لاق اغراب رسمقلا ىأر املف

 نم ننوکأل يټر يندهي مل نيل ل : ةريحلاب رهاظتف !لفأ هرودب رمقلا نكلو ‹بكوكلا

 اهعاعسش ةوقو اهترارحو عطاسلا اهئايسضب سمشلا تعلط اًريخأو . ¢ نيلاضلا موق
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 4 ربكأ اذه ير اذه لاقط ادوشنما هلإلا ىلع اًريخأ هروثعل ديدشلا حرفلاب رهاظتف
 قحتست ال ىتلا ةفئازلا ةهلآلا كلت لك نع هضارعإ اريخآ نلعأ سمشلا تلفأ املف
 عوجر ال ةماقتسا ىلع «ضرألاو تاوامسلا رطف ىذلا «قحلا هلال ههجوتو «ةدابعلا

 ىف كرش لك نم ةماتلا هتءارب نلعأو (؟اًعينح» ىنعم اذهو) اهنع فارحنا الو اهيف
 .هللا ةدابع

 اوناك نإو «هايإ مهتجاحمو هفقومل هموق راكنتسا لاحلا ةعيبطب روصتن نأ عيطتسنو
 مهءابآ نآو «بسحف مهؤابآ لعف امك نولعفي مهنأ نم رثكآ ةيقيقح ةجح نوكلمب ال

 !لایجأالا كلت لک لالخ نیئتطخم اونوکی نآ نکمب ال

 دحاولا هللا ةدابع ىلعو «هيلإ هللا اده ىذلا ىدهلا فقوم ىلع رصي هنكلو
 هفيدجت نم ةهلآلا ماقتئاب هفيوخت ىلإ نوثجلي ذئدنع .ناميإلا ةقيقح ىلإ هاده ىذلا

 .ةلاحم ال ىذألاب هلانتس ةموعزملا ةهلآلا هذه ناب هنودعوتيو ءاهب هرفكو اهقح ىف

 هبدآ یف هنکلو ن رشت ام فاخآ الو ل :یت قثاولا نانئمطا ىف مهيلع دري لئدنعو

 دق يلاعتو هناحبس هللا نوکی دقف «بيغلا تايط ىف دعب وه رماأب عطقي ال هبر عم

 ,ءاَشي نأ الإ هب نوک رشت ڌام فاخأ الو ل : لوقيف یذالا نم ءیش هبیصی نآ هل ردق

 فيك :مهفقوم ةقيقحب مههباجيف مهيلإ دوعي مث ( املع ميش لك ير عمو اتبش ير
 ارض كلمت ال ناطلسلا ةيدع ىهو ءاهب نوكرشت ىتلا ةموعزملا ةهلآلا كلتب ىنئوفوخت
 هب نوكرشت متنأو «عفنلاو رضلا كلي ىذلا قحلا هللا نم متنأ نوفاخت الو اعف الو

 مآ ءهامح ىف لخديو قحلا هلإلا ىلإ اجلي ىذلا ؟نمألاب قحآ انياف !؟هرمأ نوصعتو

 ؟ماهوألا ىوس ىمح ریغب یمتحپ یذلا

 اوسي ملو اونمآ نيدلا ل :اًمساح اًتصيخلت فقوملا صخلت ىتلا ةفيقحلا رقي مث
 ةمالسلا وه دوصقملا نمألا سيلو 4 نردتهم مهو نمألا مهل كلوا ملطب مهناعإ

 نانئمطالا عم ةرخآلا ىف هللا باذع نم ةمالسلا وه اغإ .ايندلا ةايحلا ىف ىذألا نم
 . هل يخ وه نمؤملا بيصي ام لك ناو ءايندلا ةايحلا ىف هللا ردق ىلإ

 وهو هبال نام لاق ذلو :نامقل ةروس ىه ىلاعت هلوق كلذ ابو ؛كرشلا وه انه دوصقملا ملظلا (۱)

 .[١١:نامقل] ( ميظع ملط كرشلا نإ هللاب كرش ال ينب اي هطعي
 دحال كلذ سيلو ريخ هل هلک هرمآ نإ نمؤملا رمأل اًبجع» : میل هللا لوسر لاف :لاق بیهص نع (۲)

 ٌةاور .«هل اريح ناکف ربَص ءارض هعباصآ نر هل اريح ناکف رش ءار هتباصأ نإ ‹«نمؤملل الإ

 . ملسم
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 اهارن «هموقل هتجاحم ىف ميهاربإ ىلع اهب هللا نم ىتلا ةجحلا ةغالب ىه كلتو
 ناك ىذلا رابجلا ةيغاطلا وهو «دورمنلا» ةشقانم ىف رحآ فقوم ىف ةهيدبلا ةعرس حم

 . ميهاربإ اهيف شيعي ىتلا ضرألا مكحي
 يبد میھاربإ لاق ذإ كلما هللا هات نأ هر يف ميهارذإ جاح يذلا ىّ رت ملأ

 نم سمشلاب ينأي هللا نإ ميهاربإ لاق تيمأو يبحأ انآ لاق تيميو ييي يذل

 (نيملاظلا موقلا يده ال هللاو رَفَك يذلا تهبف برملا نم اهب تاق قرعَمل
 Yo] :ةرقبلا]

 .هنيبو مهنيب تعقو ىتلا ةجاحملا كلتب هموقو ميهاربإ نيب هشني مل رمألا نأ ىلع
 ىلع نورصي ىتلا مانصألا كلت ىلإ دمعف «هيديب كرشلا علتقي نأ ميهاربإ مزتعا دقف

 !موقلا نم ةلفغ ىف اهمطحف «اهتدابع

 هله ام هموقو هيبأل لاق ذإ ©0 نيملاع هب انکو لبق نم هدشر ميهار انیتآ دقو

 معك قل لاف د نیدباع اه انءابآ دج اراق م5 نوفَاع اهل مآ یتا ليئا

 لب لاق ع3 نييعأللا نم تنأ مأ قحاب انتشجأ اولاق 9 نيب للص يف مكؤابآو مش

 هللاتر ع نيدهاشلا نم مكلذ لع اأو نهرطف يذلا ضرألاو تاومّسلا بر مكبر

 همهم مهل ريب ل اذاذج مهلعجَف ©9 نيربذم اوو نأ دعب مکماتصأ ندیکأ

 محرك ذي ىف انعمس اوافق © نيملاظلا نمله انتهلاب اذه لعف نم اوف 65 ومجرب
 تنآآ اراق » مه ذود هش مهمل سالا نبع ىلع هب اوناف اراق جد ميهار هل لاقي

 اوناک نإ مهولاساف اذه مهری لعق لب لاق » ىه میهآرْبإ اي اتتھلاب اذه تْلعُق

 .]1 1 : ءايبنالا]  نوقطني

 ىلع اهعقو ةدش نم مهباوص ىلإ نوعجري اوداكف لعفلاب ةآجافملا مهتزه دقلو
 نودعوتپ اوحار «اونمؤي نأ نم الدبو .لالضلا ىلع اورصأف اوداع مهنكلو !مهسوفن

 !رانلا ىف قارحإلاب مالسلا هيلع ميهاربإ

 مهسوءر ىلع اوسكن مث » نوملاطلا متنأ مكر واقف مهسشنأ يّ اوعجرف إو
 اعيش مكعقني ال ام هلا نود نم نودُبعَعَقأ لاق © نوط ءالؤه ام تملع دق

 هوُفرح اوافق و نوقع الأ للا نود نم نودع املَو مك فأ چچ مکر ضیالو

 A-1] :ءايئالا]  نلعاف مك نإ مگتهلآ اورصناو
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 اًمالَسَو ادرب ينو ران ای انف : ميهاربإ قرت الآ رانا ا ىحوأ هللا نإ ةقيقح

 .[1۹ :ءايبنألا] ( میهاربإ ىلع

 ءوسب هسمت نل رانلا ناب ميهاربإ ربخأ هللا نأ ىلع انلدي ال ىنآرقلا صنلا نكلو
 ال هنکلو معنا ول يدق ىلإ اًتئمطم اههجاوي .راثلا ىهو راثلا هجاوي نذإ وهف

 نأ الإ هب نوک رفت ام فاخأ لول : لبق نم هموقل لاق امك یذالاب هتباصإ دعبتسپ
 ]۸۰ :ماعنالا] ( ایش ير ءاي

 رطخلا ناك ولو ءرطخ ىأ مامأ حزحزتي ال ىذلا «هللاب قيمعلا نايإيلا فقوم هنإ

 !رانلا ىف قرحلا وه

 ېنوک را اي اف : نيرفاكلا ديك نم هاجنآو اهب هللا هرصن ىتلا ة ةزجعملا تناكو

 هانيجنو © نيرسخألا مهاتلعجف اديك هب اودارأو © میهاربإ لع امالسو درب

 Y۹] : ءايبنالا] ( نيمّلاَعْلل اهيف انكراب يتلا ضرألا ىلإ اطولو

 نملا وه ىنابرلا نما ناك الو ءهتايح ىف ديحولا ءالتبالا نكي مل كلذ نكلو
 : ليعامسإ هدلو حبذي نآ هللا هرم نیح ناک ميظعلا ءالتبالا اإ. .ديحولا

 نيلفسألا مهاتلعجف اديك هب اودارأف ©9 ميحجلا يف ؤ هولا اناینب هل اودبا اوا
 هرب ت9 نيحلاصلا نم يل به بر © نيدهبس ير ىلإ بهاذ يئ لاقو ©

 ( كحبذأ يت مانملا يف ىرأ ي إ ينب اي لاق يعَسلا هعم غلب اّمَلف © ميلح مالغب

 ٩۷ ١١١[. :تافاصلا]

 هدلو حبذب هرمأي هللا نأ اهنم مهف ه ىلا ايؤرلا هذه همانم یف میهاربإ یآر دقل

 كلا يلع يل بهو يذلا هلل محلا :ربكلا ىلع هل بهو ىذلا ليعامسإ بيبا

 .[۳۹ : میهاربإ] ( ءاعدلا عيمسل ير نإ قاحسإو ليعامسإ

 ضايفلا «رعاشملا قيقرلا ميهاربإ نع اضف «بأ ىأ باصعأ هقيطت ال فقوم هنإ

 .لامتحالا قوف رمألا ناك ولو

 :هللا ردقل ملستسيو ‹«بيصعلا فقوملا اذه ىف هلل هرمأ ملسيل هسفن ىتفلا نإ لب
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 لاف ىر اذاَم رظناُف كحبذا يأ ماتملا يف ىرأ يئ | ينب اي لاف يهسلا هعم علب امل

 :Y.]. تافاملا] € نيري يلا اش نإ ينتج رنو م رمل نأ

 ءةبيهرلا ةظحللا كلت روصي نأ عيطتسي ال لايخلا نم ناسنإلا هكلمب ام لك نإ

 .هللا رمال ةباجيتسا ‹بیبحلا هدلو حېذب ميهاربإ مه نآ ةظحل

 . . ميهاربإ هقاطأ دقلو ..مزعلا ولوأ الإ هقیطی ال فقوم

 ٠١١[. :تافاصلا]  نيبجل هلتو املس امل

 ناک امنإ .. هدلو حبذی نآ اًقح هدیری هللا نکی مل . .هتمحرٻ هکرادت هللا نکلو

 له ؟رمأي اميف هللا ةعاطإل دادعتسا ىلع وه ىدم ىأ ىلإ . .هرېتخي ناک . .«هیلتېی»

 مئاد دادعتسا ىلع وه مأ ؟ميظعلا رمالا ىف هتعاط نع فقوتيو نيهلا رمألا ىف هعيطي

 ؟هللا نم هيلإ رداصلا رمألا ناك ايآ هللا ةعاطإل

 مزعلا ولوأ الإ هيلع ردقي ال ارهاب احاجم حجن لب . .ءالتبالا ىف ميهاربإ حجن دقلو

 :هللا ةمحر تلزلف . .ديدشلا

 نإ ایعرلا تفدص دف 9 ميهار ای نأ دانو 5 نجل و املس امو

 (ريظع حبب هانيدقو ۳3 نيم ءال هَ اذه ةإ ® نيبسحُمْلا يزجن كلذك

 ٠١۴۳ ٠١۷[. :تافاصلا]

 :ءالتبالا ىف حج ام ىلع ءازج ةمامإلاب هيلع هللا نم كلذ دنع

 (امامإ ساب كلعاج يتإ لاف نيشن تامل ر ميهار ینا داوو
 ٠١٤[. :ةرقبلا]

 نيفئاطلل هدادعإو «مظعملا تيبلا دعاوق ةماقإب ليعامسإو ميهاربإ هللا فرشيو

 :راحلا امهءاعد كانه ناوعديف ء«دوجسلا عکرلاو نفكاعلاو

 نإ اًندهعو ىلصم ميهاربإ مام نم اوذخاو انمأو سال باقم تّ المج ذوو

 لاق ذإو ت9 دوجسلا عكرلاو نيفكاّعْلاو نيفئاطلل يتب ارهَط نأ ليعامسإو ميهآرإإ

 مولا هللا مهم نهآ نم تارا نم هلأ قززاو انآ اَب اذه لعجا بر ميهار

 ذإو ص ریصمْلا سبو راثلا باذع ىلإ هرطصأ م اليل هعتمأف رفك نمو لاق رخآلا
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 ي ميلا بسلا تنآ كن ر لقت نر لم ساو تیا نب دعاوقل ممر ر

 باک ملر كايت ر م وسر یی تما اتر تت9 حارا بار

 .[14 ۵ :ةرقبلا] € ميكحلا زيزعلا تنأ كإ مهیگزیو ةمکحلاو

 ىلع ولتيل نيلسرملاو ءايبنألا متاح ا ادمحم ثعبيو .ءاعدلا هللا بیجتسیو

 .هللا نذإب اهيكزيو ةمكحلاو باتكلا اهملعيو هللا تايآ ةمألا هذه

 .۲..ميهاربإ یبأ ةوعد ان : لم لوسرلا لوقيو

 :مالسلا هيلع ىسوم ۲

 ٤] :ءاسلا]  اميلكت ٰیسوم هللا ملکو

 نکو كتيتآ ام خف يمالكبو يتالاسرب سالا ىلع كتيفطصا يئإ يسوم اي لاقط

 ٠٤٤[. :فارعألا] ¶ نيركاشلا نم

 ةئيلم اهنأ كلذ «نوعرفو ىسوم ةصق ميركلا نآرقلا ىف ادورو صصقلا رثكأ نم
 .نينمؤملا عفنت ىتلا سوردلاب ةرخازو ءاهربدتي نمل ربعلاب

 . .ريطح رمأل هدعي ناك هللا نال «هدلوم ذنم هاعرت هللا نیع تناك

 ركذ دلو لك ناكف «نوعرف مهدض هذختا رارقل ايفنت مهيلع عقت داهطضالا ناولأ

 لذلا ىف نأشنيل تانبلا كرتتو «نوعرفلا كلذ رماب لتفي ليئارسإ ىنب تویب یف دلوی
 دابعتسالاو ةرخسلا نم ىرحخأ ناولأ نع ًالضف كلذو !لاجر ريغب عايضلاو

 دق ليئارسإ ىنب نأ لامع“لا هذه ىف نوعرفأ ةيرهاظلا ةجحلإ تٽناکو ‹بيذعتلاو

 ؛هنيد رغ نيد ىلع اوناک مهنآ ةقيقحلاو !مهتدايز ةبغم ىشخي وهف دالبلا ىف اورثك

 ءادهش متنک ما : قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ مايأ ذنم هوفرع ىذلا مههلإ نودبعي

 . یقهيبلاو مكاحلاو ینارہطلاو رازبلاو دمحأ هج رح )1



 كئابآ إو كهَلإ دبعن اولاف يدعي نم تودبعت ام هيل لق ذإ توما بوعي رح ذإ

 :r]. ةرقبلا] ( نوملسم هل نحنو ادحاو اهّلإ قاحسإو ليعاَمْسإَو ميهآربإ

 ءاورثاكتو اهيف اوثكمو «مالسلا هيلع فسوي مايأ رصم ىلإ اوءاج اوناك دقو
 . .مهیف هنایغطو مهیلع هبضغ انه نمو . .كوعرفلا نودبعي الو هللا نودبعي اولظف

 ىلإ مهديعيو رصم نم مهدرطي نأ  ةيرهاظلا هتجح تقدص ول - كلي ناك دقلو
 ةوهش اهنکلو . مهب ىذألا عقوي نأ نود مهنم صلختيف ءاهھنم اوءاج ىتلا مهدالب

 .ليئارسإ ىنب دض هكرحت تناك ىتلا دابعتسالاو نايغطلا

 نويع نم همأ هيلع تفاخف «مالسلا هيلع ىسوم دلو ةبيصعلا فورظلا كلت ىف

 همأ ىلإ یحوي ذإ « هيلع هللا معن أادبت انهو .هولتقیف هدوجو اوفشكي نأ نوعرف

 بجعأ ىه «ةبيجع ةليسو اهنيغ ىف ودبت تناك نإو ءلتقلا نم هظفحت ىتلا ةليسولاب
 !قالطإلا ىلع لابلا ىف رطخي ام

 : ىسوم ةصق ليصفت اهنم ذلخأن صصقلا ةروس ىلإ عجرنلو

 الو يفاخت الو ميلا يف هيلا هيلع تقح اذإق هيعضرأ نأ يسوم أىل اتيحؤأو

 .]¥: صصقلا] 4 نيلسرملا نم هولعاجو كيل هوار اإ ينزحت

 نم اهنأ الول ةبيجع ةليسولا تناك نإو «تاظحللا جرحأ ىف ةراشب نم اهل اي
 .هللا دنع

 یفاخت الو !میلا یف هیقلاف نوعرف دونج نم هيلع تفح اذإو !یفاخت الو هیعضرأ

 نم كلذك هولعاج اإ لب .بسحف اذه سيلو . .كيلإ هودار اإ !ىلزحت الو

 .نيلسرملا

 ىلإ تنأمطا اهنأکو !هعضرٽتو اهتیب یف هیقبت نأ یسوم مآ بلق نئمطی ملو

 ءارو نم هللا ردف نکلو !نوعرف دونج نع دعبأ لا یف وهف ءرثكأ ةيناثلا ةليسولا

 ناماهو نوعرف نإ انزحو اودع مهل نوكيل نوعرف لآ هطقتلاف له !ارمآ بترب ناک كلذ

 یس هولتقت ال كو يل نیع ترف نوعرف تآرما تلاقو ت نيطاخ اونا امهدودجو

 .]4 ۸ :صصقلا] € نورعشي ال مهو ادو هدختن وأ تعفي نأ

 اذه نأ ثداا نئارق نم اوفرع دقلو .هوطقتلاف نوعرف رصق ىلإ رايتلا هلمح دقل
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 ىذلا نكلو .نوعرفلا رماوأ بسح ءدب ىذ ئداب هلتقب اومهف لیئارسإ ینب نب نم دیلو

 رمآ ناک نئلو ‹تانئاکلا نم هريغ الو نوعرفلا رمأ ال هللا رمأ وه نوكلا ىف ىرجي

 كلذ ردق دق هللا نال نكلو «توربجلا وذ نوعرفلا هنأال سيلف ادفانو اًيراسس نوعرف

 نلف «لتقلا نم ىسوم وجني نآ هللا دارأ اذإف «هملعيو - هناحبس - هديري رمأل

 ةئيشم نكلو هسفن تاذب لبق نم اذفان نكي مل هنال !ذفني نأ نوعرف رمأ عيطتسي

 !؟ذافنلا هل یّناف هقیرط یف هللا ةئیشم تفقو اذإف ءهللا

 نيذلا مه اونوكي نإ - ردقملا هللا ردقب - نوعرف لاب يمظعلا ةيرخسلا متت لب

 |( تورعشي ال مهو (اترحو اودع مھل وکیل هتیرتو تیامح نولو

 ' .راصبألا ىلوأل ةربعل كلذ ىف نإ

 وكل اهبل ىلع اتطبر نآ الو هب يدل تدا نإ اعراف سوم م دوف صآر چ
 ٠١] :صصقلا] 4 نينمؤملا نم

 قلقو فوحخ نم هيف ىه ام تدبأ ول اهنإ ..هللا ةياعر لحخدتت ىرحلأ ةرم

 مقي دقف ذئدنعو . .ىسوم دلو تیب یأ یف نوعرف نویع فرعلو «رمأالا فشكنال

 .ناميإلاب اهبلق ىلع طبري هللا نكلو .هيف نمو هلك تيبلا لهأب شطبلا

 مه مهسفنأ دنع نم رشبلا سيلو «تبشتف بولقلا ىلع طبري ىذلا وه هللا نإ
 !نوعنصي نيذلا

 عضارمْلا هيلع انمرحو ©0 نورعشي ال مهو بنج نع هب ترص هيض هخأل تاق ل

 هما ىلإ تدر 9 نوحصات هل مهو مُک هنوفکي تیب لها لع مکا له تاق لبق نم

 .]1۳ ۱۱ :صصقلا] ( قح هللا دعو نَا معلو نزحت الو اهنيع رَ يک

 .ةردقملا هتياغ رمألا غلبي ىتح هللا نم ريبدتب ةوطحخ لك

 یتح ( عضارملا هيلع انمرحو إل اًعيمج عضارملا ضفري - هللا ريدقتب - عيضرلا

 - اهتنبا ىسوم مأ عفدت تقولا كلذ ىفو .اعوج كالهلا نم نوعرف لآ هيلع ىشخي

 ال نوعرف نإف اهيلع جرح الو - ةاتفلا بهذتف .هرابخأ ىصقتتل - هيلع قلقلا عفادب

 نوعرف رصق ىف هب رصبتف - !داسفلا ىف اًتاعمإ نهيقبي لب لتقلاب ءاسنلل ضرعتي
 !هولفكيو هوعضريل اهلهآ ىلإ - اهنوفرعي ال مهو - مهدشرتف
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 الو اھنیع رشت یک همأ ىلإ یسوم عجریف ءرودقملا ردقلا نم ىلوألا ةقلحملا متلو

 !قح هللا دعو نأ ملعتلو ؛نزرحت

 ءارمأ نم ريمأ هنأك ىسوم ىبري ثيح «نوعرف رصق ىف ةيناثلا ةقلحلا ًادبتو

 «همآ تيب ىف هموق ةغل ملعتيو ‹نيفقتم لاو نيملعملاب هل ىتؤیو ‹مرکیو رزعپ «ةرسألا

 و

 هو نسخن يرجن كلذ ملعون ةا وتس ا مانتو

 الهو هتعيش نم اذه نالعتقي نيلجر اهيف دجوف اهلهأ نم ةع نيح ىلع ةنيدمْا لخدو

 لاف هيلع ىضققف يسوم هزكوف ودع نم يذلا ىلع هتعيش نم يلا لاتا هردع نم

 يل رفغاف ېسفن تملَظ يت بر لاق 0 نيم لضم ودع هل ناطيشلا لمع نم اذه

 نيمرجملل اريهظ نوكأ نف ىلع تمعنا امب بر لاف © ميحرلا روف وه هلإ هل رع

 هل لاف ةخرصتسي سالا هرصتسا يذلأ إف بقري انا ةنيدملا يف حصا ©

 موم اي لاق امل ودع وه يداب صطبي نأ دارأ نأ امف 6© نيم يرغل كإ یسوم

 امو ضرألا يف راج نوكت نأ لإ دير نإ سمألاب افن تلق امك يفت نأ ديرنأ

 نإ يسوم اي لاق عسي ةنيدملا اصقأ نم لجر ءاجو ©3 نيحلصملا نم نكن نأ دير

 برغي الاخ اهنم جرخف (۲9 نيحيصاتلا نم كل ينإ جرخاف كولتقيل كب نورما املا

 ٤ Y1]. : صصقلا] (نيملاظلا مولا نم يجن بر لاق

 ىرصم لجر اذهو .ناکم لك ىف لیئارسإ یب ىلع اًعفاو داهطضالا ناک دقل

 ناک نإو ۔ یسوم نأ یلیئارسإلا ملعیو .یسوم رورم ءانثآ یف یلیئارسإ عم لتتقی
 ىف جيهتو .ىرصملا ةضبق نم هذاقنإل هخرصتسيف «نوعرف رصق ىف ةوظح وذ - مهنم
 برضپف ليئارسإ ىنب ىلع عقاولا دابعتسالاو لذلا نم بضخلا رعاشم یسوم سفن

 ىلع ىضقفت ةشطابلا ةيوقلا ىسوم دي نكلو - لتسقلا ةبن ريغب - ةيوق ةبرض ىرصلا

 لثم ىلإ دوعي الأ ىونيو هللا رفغتسيو هتلعف جئاتن ىلع ىسوم مدنيف .توميف لجرلا
 رابخأ سسحتي «بقرثي اًفئاخ ةنيدملا تاقرط ىف ريسي دخلا حابص ىف هنکلو .كلذ

 ىفتلي ذثدنع ؟ىرصملا لتق ىذلا وه ىسوم نأ سانلا فرع لهو «سمألا ثداح

 یرصملاب شطبي نأ مهیف «هیلع یدتعی رخآ یرصم ةضبق یف اًعقاو یلیئارسإلا سفنب
 اًنظ ىليئارسإلا فاخي وأ) یرصملا فاخيف (!كلذ ىلإ دوعي الأ سمألاب هتيزع مغر)
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 اًسفن تلتق امك ینلتقت نآ دیرتآ» :لوقیف (وه هب شطب نآ دیری یسوم نآ هنم
 هئيجي بقاوعلا ىف ركفي وه اميفو . .رشتنا دق ربخلا نأ ىسوم فرعيف «!؟سمألاب

 نال جور اپ هحصنپ (دعب هرکذ درېپس يذلا نوعرف لآ نمؤم وه هلعلا هفرعی ال لجر

 ءاوس ينيدهي نا يبر يسع لاق نيدم ءاقْلت هجوت امّلو .  ..ولتقيل هب نورقاي ألما
 مولود نم دجوو نوقسي سالا نم ةمأ هيلع كجو نيدم ءام درو الو ©9 ليبسلا

 ريبک خش انوبأو ءاعرلا ردصي تح يقسن ال اق اًمُكْبطخ ام لاق نادوذت نیتأرما

 © ريف ريخ نم ىلإ تزنأ امل يتإ بر لاقق للا ىلإ أوت مت امه یقسف 9
 تيقس ام رجأ كيزجيل كوعدي يبأ نإ تاق ءايحتسا ىلع يشمت امهادحإ هتءاجف

 تاق هه نيملاظلا مرقلا نم توجت فخت ال لاق صصَقْلا هيلع صو هءاج امف ال

 نأ ديرأ يتإ لاق » نيمألا يوقلا ترجاتسا نم ريح نإ هرجاتسا تأ اي اًمهادحإ
 نمف ارشع تمم نجح ينام ينرجات ن لع نيت اه يتنبا ىدحإ كحكنأ

 كلذ لاق ں» «CG نيحلاصلا نم هلا ءاش نإ يندجتس كع يع كيلع قشأ نأ ديرأ امو كدع

 ( ليكو لوقن ام ىلع هللاو يلع ناودع الف تبيض تَّيَضَق نْيَلجألا اَمْيَأ كتيبو ينيب

 .[۲۸ ۲۲ :صصقلا]

 نم ةمحز دجو نيدم رئب ىلع كانهو - هللا نم ردقب - نيدَم ىلإ هجوت دقل
 ماحزلا فخي ىتح ءال ىلع لوصحلا ىلع ناردقت ال نيتاتف دلجچجوو ‹نوقسي سانلا

 اب ىسوم مدقتف «'ريبک خيش امهابأ نأل ءبعلا كلذ امهنع لمحي نم امهل سيلو

 رفغسلا ءانع نم حيرتسي لظلا ىلإ ىلوت مث ءامهل ىقسف ةيحيرأو ةماهش نم هيف
 هيزجيل اهيبأ ةلباقمل هوعدت نيتاتفلا ىدحإ اذإف . . لظلاو ءاملاو نمألا ىلع هللا ركشيو

 نم توجت فخ ال) :هل لاق هتصف یسوم هيلع صق املف . هتءورمو هتماهش ىلع

 ىدحإ هجوزي نآ - هراجشتساب ةاتفلا حارتقا ىلع ءانب هيلع ضرع مث .(نيلاظلا مولا

 عم ىقبو ضرعلا ىسوم لبقف «ءاش اذإ ةرشع وأ ماوعأ ةينامث هتمدح لباقم هیتنبا

 .تاونسلا كلت حلاصلا لجرلا

 لاقف ران روطلا بناج نم سئاف ‹هلهأب یسوم جرخف بورضلا لجألا یھتناو

 ةاجافم ىسومل عقت كانهو .. هثفد نولطصت سبقب رانلا نم مکیٹآ یتح اوئکما :هلهال

 .ناہسحلا یف - هریغل الو هل نکٿ مل ةلهذم

 ام ىنآرقلا صنلا ىف سيلو . بيعش هللا ىبن وه نيتاتفلا دلاو ريبكلا خيشلا نإ تاياورلا ضعب لوقت (1)
 ۰ حیحص ثیدح یف الو كلذ تبي
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 :توصلا لوقيو |هيداني توص اهنم ردصي سبقب اهنم ىتأي بهذ ىتلا رانلا نإ
 !نيملاعلا بر هللا انآ ىنإ

 اوثكما هلهأل لاق ارا رولا بناج نم سئآ هلهأب راسو لجألا ىسوم يضف امف

 هان لف مه نوطْنصت مع رالا نم ةوذج وأ ربخب اهن مكين يلع ارات تسنآ يئإ

 هللا انآ يِإ يسوم اي نأ ةرجشلا نم ةكرابملا ةا يف نميألا دولا يطا نم يدون
 r] ۲۹ صصقلا] ¢ نيملاعلا بر

 الول ةأجافملا هتلهذأ دق ىسوم نأ كش الو .ناسنإ ىأ اهل لهذي ةأجافم اهنإ
 ام علطتسي راثلا بناج ىلإ ىقسبي هلعج ىذلاو «توصلا كلذ ىف هسحأ ىذلا سنألا
 .اهرمآ نم نوکی

 نابعث اھنأک اھلمحي ناک یتلا یصعلا كرحت ىف یسوم اھقطی مل یتلا ۃاجافلا اما

 !مخض

 سوم اي بقع ملو اريد ىو ناج هناك رتهت اهآر امف كاصع لآ نآو ل
 ريغ نم ءاصيب جرخت كبيج يف لدي كسا 0 نيدمآلا نم كأ فح الو ليفأ

 همأمو نعرف ىلإ كر نم ناناهرب كنف بها نم كحانج كأ ممضاو موس

 ( نولتقي نأ فاخأف اسفن مهنم تلف ينإ بر لاق م» نيقساف امف اوئاك مه

 .[۳۲ ۳۱ :صصقلا]

 ىلإ بهذي نأ رمؤي اذ وه اهو .ةظحللا كلت ذنم الوسر ىسوم حبصأ دقل
 اهلخدي ىتلا ديلاو ءمخض نابع ىلإ لوحتت ىتلا اصعلا :نيتزجعملا نيتاهب نوعرف
 .ءوس ريغ نم ءاضيب جرختف هبيچ یف

 نأ ةضرع وهف ءاًنسفن مهنم لتق دقل .نوعرف ىلإ باهذلا فاخي ىسوم نكلو
 ‹«لوقی نآ دیری امع حصفی الف هقطن برطضي نأ یشخی وهف ةدقع هناسل یفو «هولتقی

 :رمالا یف هنواعی نوراه هاخآ هعم لسری نآ هللا نم بلطیو
ous 

 حصفأ وه نوره يخأو 2 نوعي نأ فاخأف اسفت مهنم تلعق يإ بر لاقل

 :r SY] صصقلا] 4 نوبذکی نأ فاخأ ينإ يفدصي مدر يعم هلسرأف انامل يتم

 هوبيصي نل هأالمو نوعرف نأ ىلإ هنئمطيو «ءهلاؤس بيجيف هيلع هللا ةمعن ىلجنتو
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 ناب مک نوعي الف عام اگل لعجتر كیجاب ادع اشتم قوب :ىذالاب

 ه :صصقلا]  كوبلاغْلا امكعبتا نمو امتنأ

 ةيلهاج لک یف ثدحی ام هنیبو هنیب ثدحیف تایآلاب نوعرف ىلإ یسوم بهذیو
 !؟هللا الإ هلإ أال ىلإ وعدي ىذلا ةيعادلا نيبو توغاطلا نيب

 !خيراتلا ىف ةرركم ةدحاو ةصق اهنإ

 !ريدقت لقأ ىلع اهنداهي وأ هللا الإ هلإ ال ةوعدب بحري ضرالا ىف توغاط نم ام

 امك اهلإ سيل ةيغاطلا اذه نأ رشابملا اهانعم نإ .ةيودملا ةحيصلاك توغاطلا نذآ ىف

 ‹هرمآب رایو ءهناطلسل عضخي نآ یخبنی ءهلل دبع وه امنإ «هسفن نم عنصي نأ دیری

 مکحیو «هدحو عاطیو «هدحو دبعي ىلا ىقيقحلا هللا - یلاعتو هناحبس - وه هلال

 .هدحو همکحپ سانلا رومآ یف

 اعد امك راظتنالاو ةنداهملل وعدي لبا لاتقل وعدي الو االس لمحي ال ةيعادلا

 اونمؤي مل ةقئاطو هب تلسرأ يدلاب اونمآ منم ةفثاط ناك نإو ل :بیعش هللا یب

 نم اوربكتسا نيذلا املا لاق 9 نيمكاحلا ريخ وهو اننيب هللا مكحي تح اوٌربصاق

 كلم يف دوم وأ اتهرف نم كم اوما نيذلاو بيع ي كج هنوف

 .[۸۸ ء۸۷ :فارعالا]

 هلال اًيصخش وه هدض ةنلعم اًبرح هللا الإ هلإ الل ةوعدلا درجم ربتعي ةيغاطلا نإ

 ىلإ سائلا اهب دبعتسي ىتلا ةبصتغملا ةطلسلا در اهانعم نأ كردي !اهانعم اديج كردي

 هلم بلط اغنإ «هعبتيو نمؤي نأ رمألا ئداب نوعرف نم بلطي مل ىسوم نآ عمو

 نيبو هنيب كلذ عم تبشن ةكرعملا نأ الإ ‹مهبذعي الو ليثارسإ ىنب قلطي نآ طقف

 نآ كلذ !هللا الإ هلإ الل ةوعدلا نيبو ةيغاطلا نيب هلك خيراتلا ىف بشلت امك ىسوم

 نم لسرم وه ىذلا هللا مساب مهبيلعت مدعو ليئارسإ ىنب قالطإب هبلاطي امنإ یسوم
 : عاطي نأ ىغبني ىذلا ىقيقحلا هلإلا ةيضق !ةياهنلا ىف ةدحاو ةيضقلاف مث نمو ؛هلبق
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 !ةدحاو توغاطلا سج یف ةيضقلاف ‹تلحد باب یآ نم كنإ

 ‹ىداصتقا ملظ وأ ‹یعامثتجا ملظ وأ «یسایس ملظ عفر یه ةيضقلا نوكت دق

 ءهللا لزنآ اب مکحلا مساپو ‹هللا مساب ملظلا عفر ثبلط اذإ كانكلو «ىدرف ملظ وأ

 ,[هللا ىلإ اهدرو هنم ةيبوبرلا عزن اًئمض وأ ةحارص تدلعأو ‹ توغاطلاب ترفک دقف

 ‹ لتقم ىف هبیصت اهنآ سحپ هنإ !تاذلاب هذه الإ توغاطلا هلمتحي دق ءىش لکو

 !لاتق الو حالس ریغب نلعت ةملک تناك ولو

 ةعاطو هللا مساب ءىش ىلإ نوعدي نيح ادبأ ةاغطلا سحي امك نوعرف سحأ دقو

 !شطبلاب دده مث . .ربکتساو یبأ . .هلل

 :كلذ نع ئن ام ءارعشلا ةروس یف درو امک امھنیپ راد ىذلا راوحلا یٰفو

 © ليئارسإ يب انعم لسرأ نأ م “نیلا بر لوسر اإ الوقف وعرف اتاط

 تْلعق يتلا كتلعف تعفو 6® نينس كرمع نم نيف تفبأو اديلو ايف كرت ملأ لاف

 امل مکس تررفُف د نالا نم اأو اذ اھْعُف لاق O9 نی يرفاكلا نم تنو

 نأ يلع هنو معي كنتو ©9 نيل رملا نب يلهو امکح يير يل بوق مف

 کر لف هو نوین لالخ نمل لا تچ يقوم مخک هان نو رسال
 بر لاق م نونجمل مکی لسرأ يذلا مكنوسر نإ لاف جج نيلوألا مكنابآ برو

 يري الإ تدخلا نأ لاق ىه وقعت مسك نإ امه امو برْغَمْلاو قرشا

 .]4 : ءارعشلا] ( نيئوجسملا نم كئلعجأل

 :ةيهولألا ةيضق ىلإ ةيضقلا لوحي نوعرفو «ليئارسإ یب قالطإ بلطي یسوم

 مساب ليئارسإ ىنب قالطإ بلطي ىسوم نآ كلذو ؟عاطي نأ ىغبي ىذلا دوبعملا نم
 !ةيقرع وأ ةيلطو وأ ةيداصتقا وأ ةيعامتجا وأ ةيسايس ةیضق ماب ١ «هللا

 يف اذهب انعم او ىرتفم رحس الإ | اذه ام اراق تاب اتتایاب سوم مهءاج امف

 « نوت نیو مدع نم دلا اج نب معا یر قسوم لاقر تو یاران

 لإ نم مك تملع ام الملا اهي اي نوعرف لاقو » نوملاطلا حلقي ال هل رادلا ةبقاع

 .نورهو یسومل ةيآلا یف باطلا (۱)

 . هيلع ىضقف ىسوم هزكو ىدلا ىرصملا ىلإ نوعرف ريشي (۲)
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 يو يسوم هلا علطآ يلع احرص ي لعجاق نيطلا ىلع ناماه اي يل دقوا يريغ

 ال الإ مهن اونو ٍقحْلا ريغب ضرألا يف هدونجو وه ربكتساو 0 نيبذاكلا نم هنظأل

 .][۹ ٦ : صصقلا] 4 نوعجري

 ءدارحلاو «نافوطلاو «ديلاو ءاصعلا : تانیب تایآ عبس یسوم نم اوأر دقل

 .مالاو ‹ عدافضلاو ‹«لمقلاو

 تفك نأ دبع دهَع اَب كر ال عدا ىسوم اي اولا زجرلا مهبلع عقو امو

 لإ رجَرلا مهنع اتقشك الف ©9 ليئارسإ يتب كَّعَم نسو كل ننمؤنأ زجرلا اع
 1o] »¢1 :فارعالا] ( نوثكني مه اذإ إ هوغلاب مه لجأ

 : ناتیآ یسوم اهب لسرآ یتلا 'عستلا تایآلا نم تیقبو

 نالا يف وعرف لسراف ع9 نوعبتم مکنٳ يداعب رس ٍرسأ نأ یسوم ىلإ انیحوآو ب
 عیمجأ إو عه رئال ال مهو عو نولیف ةمذرشا ءالؤه نإ ع5 نیرشاح

 كلذک ۵ مرگ ماقمرزوکو ے» نوبعو تانج ن مهاتجرخاق ع ورذاح

 باحصأ لاق ناعمجلا ءار ملف ) نیقرشم مهوعبتاف © لیئارسإ يب اهاتتروأو

 نأ یسوم ىّ اتيحواف ت9 ٍنیدهبس ير يم نإ الك لاق ی نکردم ا نإ سوم
 نيرخآلا مت اتفلزأو ص ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف قلنا رحبلا كاصعب برضا

 .]11 :o ءارعشلا] ( نيرخآلا انفرغأ مت د نيعمجأ هعُم نمو يسوم انيجنأو ©

 ۲٤[. :تاعرانلا]  ىّلعألا مكبر انآ : هلل لاق ىذلا نوعرف قرغ

 فختساف :هناطلسل مهدبعتساو - مهقسفب - م هفختسا نيذلا هدنج هعم قرغو

 .[٤٠:فرخرزلا] 4 نیقساف امو اوناک مها هوعاَطاَف هموق

 لق ؟نوربتعي ةاغطلا ناك ىتم نكلو .ضرألا ىف دينع رابج لكل ةيآ تناك

 ( نونمؤي أال موق نعردنلاو تايآلا يبغت امو ضرألاو تاوَمُسلا يف اذاَم اورظنا
 .[01:سنوي]

 ( تيقساق امو اواك مه هوقو وعرف ىلإ تايآ مست يف عو ريَ نم ءاضيب جرخت كيج يف كدي لخدأو (1)
 :لمسلا] ١١[.
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 عم تاونس عضب رمتسا ىذلا داهحلا ةرثف . . یسوه ةايح نم ةبيصع ةرتف تهتناو

 ثٹعبي نأ لواحپ وهو ‹«مهنع فكي ال لیئارسإ ینہہ لزنپ ىذآلاو ‹«هئلمو لوعرف

 : سأيلا حبش مهلع دعہيو ءرابطصالاو ربصلا مهيف

 كرديو ضرألا يفاودسفيل هموقو يسوم رذتأ وعرف مف نم الملا لاو
 يسوم لاق © نورهاف مهقوف إو مُهءاسن ييحستو مهاب لتقتس لاق كتهلأو

 ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم اهتروي هلل ضرألا نإ اور بصاو هللاب اوئيعلما هموقل

 كلهي نأ مكبر یسع لاف انج ام دعب نمو انیتات نأ لبق نم انیذوآ اوف ت نقم

 ۱١۹[. ۔۱۲۷: فارعالا] ( نولمعت فيك رطنيف ضرألا يف مكقلختسيو مكردع

 :ضرألا ىف مهفلختسيف ليثارسإ ىنبل هللا دعو یقحتیو

 اهيف اكراب ينا اهيراغمو ضرألا قرانشم نوفعضقسي اوناك نيذلا مَا افروأو إل

 نوعرف عنصي ناك ام انرمدو اوربص امب ليئارسإ ينب ىلع ىنسحلا كر تملك تمتو

 :irv]. نارعالا] ( وشر اراک امر همر

 نوسحيو «هملظر نوعرف یا ن نالا نوب اوداک ام ی !الك 1؟نيلاعلا نم

 هيلع یسومو یتح «مهبر نوصعیو نوربجتی اوءدب یتح «لذلاو ناوهلا دعب ةماركلاب
 !مهيئارهظ نيب ىح مالسلا

 اولاف مهل مانصأ ىلع نوعي موف ىلع اوتأف رحنا ليئارسإ يتب اتزواجو

 .]۸4 :فارعالا]  نرلهجت موف مكإ لاق ةهلآ مهل امك اهلإ اأ لعجا ىسوم اي

 !هپر تاقیل یسوم بهذ نيح اهلإ ىبهذلا لجعلا اوذختا مث

 ال هلآ اوري مآ راو هل انس الع مهل نم هدب نم سوم موق دځئاو

 ۱٤۸[. :فارعألا]  نیملاظ ارناکو هولختا الیبس مهیدهی او مهمل

 !ةرهج هللا ىرن ىتح نمؤن نل :اولاقو

 مآ ةقعاصلا مكندخأف ةرهج هللا ىر نح كل نمود نأ يسوم ايما إو
 oo], :ةرقبلا]  نورظت

 .نيبلا كلذ ذم مهيف ةمئاق بهذلا ةدابع تلارام (۱)
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 !مهاذآ نم ملسي الو مهیلع ربصی یسومو كلذ دعب مهيصاعمو مهمئارج ثتلاوتو

 هللا دبع ناک اوا امم هللا هرَبف ٰیسوم !وذآ نیدلاک اونوکت ال اودمآ نیذلا اھیای

 .114 :بازحألا] اجر

 ًرْقُكلا لدبي نمو لبق نم ىسوم لس امك مكلوسر اولأست نأ نودیرت ماو
 ۱١۸[. :ةرقبلا] 4 ليلا ءاوس لض دقف ناإلاب

 ضرألا لوخدل داهجلا مهضفر ىه - ىسوم اح یف - مهتیصعم ةمق ناكر

 ءايبنأ مكيف لعَج ذإ مكيلع هللا ةَمعن اوركذا مرت نوفل سوم لاق ڈو
 ضرألا اولحدا موق اي مه نيمّلاَعْلا نم ادَحأ تي مَ ام مكاتاو اكول مکلعجو

 اولاق ج نيرساخ اوبس مكرابدآ ىلع اودترت الو مكأ هللا بك يملا ةسدقملا

 ن اهنم اوج رخي نإ اهتم اوجرخپ تح اهل نأ انإو نيرابج اموق اهيف نإ سوم اي
 نإ بابا مهيلع اولخدا امهّيلع هللا معنأ نوُفاَحَب نيذلا نم نالُجَر لاق ت نوُلخاَد

 نآ اإ سوم ای اولاق 9 تینمؤم مشک نإ اوکو تف هللا یلعو نوبل مكن وماحد
 بر لاق © نودعاق انهاه اإ التاقَف كبرو تنأ بهذا اهيف اوماد ام ادب اهل

 ارق لاق هه ةيقساقلا موق نو تيب قرفاق يخأو يسقت اإ كلما ال يل

 ( يقال موَقْلا ىلع سات الف ضرألا يف نو هيي ةنس نيعرأ مهيلع ةمرحم

 .[ ۰ :ةدئاملا]

 ةلواحملاو «مهفارحناو مهنايصصع ىلع ةرباصملا لاوط دعب هبر ءاقلل ىسوم ىضمو

 هب ارفكو هلل ةيصعم الإ نوديزي ال «مهيغ ىف نورداس مهو ىضم . .مهيوقتل ةبئادلا
 : تايآلا هذه لثم ىف مهفصو ميركلا نآرقلا لمجيو

 نم ربكأ يسوم الأس دق ءامسلا نم اباتك مهبلع لر نأ باتكلا لهآ كسي

 ام دعب نم لجملا اوذختا م مهملظب ةقعاصلا مهتذخأق ةرهج هللا انرأ اراق كلذ

 رولا مهقوف انعفرو 09 نيم اناطلس يسوم انيتاو كلذ نع انوقعف تالا مهتءاج

 مهنم اتدخأو تسلا يف اودعت ال مه اتو ادجس بالا اودا مهل انفو مهقاغيمب

 رح ريغب ءايبنألا مهظقو هللا تايب مهرفكو مقام مهضقت امف ©9 افيلغ افاق
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 وص

 زوز ر ینا یسیع حیا ات ی یر ی نیت ن ی را
 هب مه ام هنم كش يف هيف اوفلتخا نيا إو مهل هش كلو هوبآص امو هو امو هلا

 امیکح ازیزع هللا ناکو هی هيا هللا هعفر لب 659 انیقب هواتف امو لا عانا الإ ملع نم

 بهش مهيلع نوک ةمابقلا مريو هوم لبق هب نمل ل] بانكا لهآ رم نإو 5
 هللا ليبس نع مهدنصبو مهل تلحأ تايْط مهبل امّرح اوداه نيل نم مطب 9

 نیرفاکلل اندتعأو لطابلاب سالا لاومآ مهلکو هنع اوھن دقو انِرلا مھدخاو ج ارینک

 IY r] :ءاسلا] ( اميلأ اباذع مهم

 :هللا نم بضغب اوءابو ةلعللا اوقحتسا كلذل

 ام كلذ مرم نبا یسیعو دوواد نال لع ليئا يدب نم اورق نیلا نعل
 ( نولعفی اوناک ام سئبل هولعف رکنم نع نوهانغی ال اوناک ©۵ نودتعی اوئاکو اوصع

 . 1Y4] ء۷۸ : دا ]

 رنا مهاب كلذ هلا نم بصب اوهابو نكس للا مهبلع تبرضو و

 ( نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ قْحْلا ريغب هب نیيبنلا نولعقيو هللا تايب نورفكي

 ٦١[. :ةرقبلا]

 نورمأي نيذلا نولتقيو ىح ريغب نييبنلا نواعقيو هللا تاياب نورفكي نيذلا نإ
 ايندلا يف مهلامعأ تطيح نيدلا كعلوأ ۲2 ميلا باذعب مهرشبف سالا نم طسقلا

 YY] 1 :نارمع لآ] ( نيرصاً نم مهل امو ةرخآلاو

 ىف ىرخأ ةمأ هعنصت مل ام ةبقاعتملا مهلايجأ ىف رشلا نم دوهيلا عنص دقل
 . خيراتلا

 :مالسلا هيلع ىسيع ٤.

 نم اهيف انخقنف اهجرف تدصحأ ياو ل ١. :ميرم] ( سال ةي هلعجنلو ل

 ٩١[. :ءایبنالا]  نیملاعْلل ةيآ اهتباو اهانلعجو انحور
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 تایآ عسن یف ماسلا هيلع ىسوم لسرأو .لقألا ىلع ةدحاو ةزجعم ىن لكل

2 

 نيب ةدرفتم دعت بآ ريغب هتدالو ىف ىسيع ةزجعم نكلو .هموقو نوعرف ىلإ
 .نيملاعلل ةيآ هتاذ وه هلعجي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ءاش دقف .اًعيمج تازجعلا

 نب ت دخان هه ایر ناک اھم نم تدم ا میرم باتا یل ر کاوو

 ِنمحرلاب وع ينل ت تّلاَق «» ایوس ارشب اھل لمف انحور اهيل اتلسراف اباجح مهنود
 تاق مو ایز نع ك بہا كو لور آل © ايت تدك نإ كنم

 نیه يلع وه كبر لاق كلذك لاف 9 يغب كأ ملو رشب ينسي ملو مالُغ يل نوک

 يصف اناکم هب تذبتناف هتلمحف ©» اضم ارم ناکو اتم ةمحرو سانلل ةيآ هلعجنلو
 .[۲۲ ۱١ :میرم]

 ىف ةقيقحلا ىف كلذ لبق آدبت اهلعل وأ . .مالسلا هيلع ىسيع ةصق أدبت اذكه

 :اهدلوم ذنم ميرم هللا اهب ىعر ىتلا ةصاغللا ةياعرلا

 ا ی یل ی رم لا اوا او رار ایام ا و
 يطب يف ام كل ترذن ينإ بر نارمع ترا تاق ذإ ©9 ميلع عيمس ُهللاو ضعب

 نشأ اهتعضو يتإ بر تلف اهتعضو امل 9 ميلعْلا عيمسلا تنأ ك يتم ۰
 هرو كب ميت ينو مرم اس ينو ال رکا سیلو تواب معلا

 ملك يركز اهلك انسح اتان اهتبنأو ٍنسح لوبقب اهر اهبقتف ۳0 ميجَرلا ناطيشلا نم
 دنع نم وه تاق اذه كل نأ ميرم اي لا اقزر اهدنع دجو بارحملا ايركز اهبلع لخد

 Y۳] :نارمع لآ] (باسح ريغ ءاشي نم قزرب هللا نإ هَّللا

 نظت (ذئموي ءايقتألا موقلا ةداع ىلع) دبعملل اهنطب ىف ام بهت نارمع ةآرما هذهف

 اهنأب تئجوف تعضو املف - روكذلا الإ دبعملل بهوي ناك امف - اركذ دلو دلتس اهن
 هللا اهاساوف .اهرذن هب یفوت نأ عیطتست ارکذ دلت مل اھنآ یلع ترسحتو !یئنآ

 ايركر ىبنلا فلكو !یشئأ تناك ولو دبعملا ىف میرم اهتنبا لوبقب یلاعتو هناحبس

 :ةداتعم ريغ اهنم لاوحاأب ايركر ئجوفف ءاهتيبرت نسحب مايقلاو دبحعملا ىف اهتياعرب
 دجيف ماعطلاب اهيلإ ىعسي وهف «!اًقرر اهدنع دجو بارحملا ايركر اهيلع لحد امّلك»

 اهيلع هفطع نم كلذ دارو «ةكرابم اهنآ فرعف !اةدجتمو اهدنع اًضئاف ماعطلا

 . .اهرهطو اهافطصا هللا نإ مث . .اهتياعرو

۳ 



 ءاسن ىلع كافطصاو كرّهطو كاقطصا هللا نإ مرم اي ةكئالَمْلا تاق ةو
 ٤١[. :نارمع لآ]  نيملاعلا

 ةدش نم «نوراه تحلأ# اهلهأ اهبقل دقل ىتح . .ةكرابملا ةرهاطلا ةيقنلا ةيقتلا ىهف

 .اهتريرس ءافصو اهاوقت

 ربخلا اذهب مالسلا هيلع ليربج اهشیجي ءاهلاح هذهو ءاهتلزع یف یه امنیبو
 ابارطضا اهل برطضتو ةأجافملا نم لهذتو !اكر اًمالغ اهل بهس هللا نإ ' بيجعلا

 یل نوکی ینآ) :اهسفن نع عفادف اهنع لاقي نآ نکی ام اھلایخ یف لٹمتیو ءاًقینع
 ىلع نيه رمأ هنإ !كلذك : كلما اهل لوقيف . .(ايعَب ك ملو شب ىن ملو مالغ

 رهف !لدجلا ىف ةدئاف ال هنإ مث .ةمحرو سانلل ةيآ هلم لعجي نأ ديري هللا نإ . هللا

 .( ايضققم ارمأ ناکو إف !موتحم رما

 بابسألا ريغب . ,ابسخف ةينابرلا ةئيشملاب . .بأ ريغب هقلخب ةزجعملا ًادېت اذکھ

 لسنلا ىتاي ناب ةنسلا هذه ترج دقو هللا رمأ نم ىه «ةيراج ةثس كانه نإ معن

 مل اذٳ نينڄ نوکتي ال ٹيحب ءءاقللا اذهب ةصضيوبلا باصخإو نيجوزلا ءاقل نم

 رمأ نم اهنآ ولو ةيراجلا ةنسلا هذهب ةديقم تسيل ىلاعتو هناحبس هللا ةئيشم نكلو
 . .نوكيف . .نك ءىشلل لوقي . باہسأ رپغب قلخی یلاعتو هناحبس هللا امنإ !هللا

 .ةيراحلا هللا هنس نم هيلع اندوعت ام قرخت اهنال !ةفراخ رمألا اذه نحن ىمسنو

 ىف ةضيوسلا قلح ىذلا نمف الإو !كلتو هذه یف مئاق ةقيقحلا ىف راجعإللا نكلو

 لوقي ىذلا هللا هنإ !؟باصحلإلا دعب بجنت نأ اهصئاصح نم لعجو ملا محر

 !نوکیف نک ءیشلل

 ملعیو . .فولأملا فلاخت اهنأل ءاسح یف صاح عضو ةفراخلل لظي كلذ حو

 لالا ىلإ ةدشب انسح تفلعل ؛فولأملل ةقراحن امئاد ةزجعملا لعجيف ءانم كلذ هللا

 !ضرألا ىف الو تاومسلا ىف ءىش هزجعي ال یڏلا

 . .مالسلا هيلع ىسيع ةدالو كلذك نوكت نأ هللا ةئيشم تضتقاو

 !ماهتالل ةضرع امتح نوكت ميرم نإف ‹فورعم بأ ريغب یسیع ةدالو نوكت ذإو
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 !اهب ةصاخ نوكت نل اهتحيضف إف !اهيلإ ماهتالا هجوي نم لوآ مه اهلهأ نإ لب
 ًاليج ةعمسلا نسحو ىوقتلا تثرو ىتلا ىهو «راعلاب اهلك ةرسألا خطلتس ىه امنإ

 : ليج دعب

 ام نوراه تأ اي م برف اعيش تعج دَ میرم ای اولاق هلمحت اھموق هب تاق

 YA YY] :ميرم] ( ايغب كمأ تناك امو ءوس ًارما كوبأ ناك

 اهاعرو ءاهدلوم ذنم نسح لوبقب اهبر اهلبقت ىتلا ‹میرمب هللا ةمحر لزئتتو

 .اهرهطو اهافطصاو «اهمركأو

 :سحلا ىف ةعور لقت الو ًاراجعإ لقت ال ‹ىسيعل ةديدج ةزجعم ىف لزنتت

 يناتآ هللا دبع ينإ لاف ©3 ابيَص دهّمْلا يف ناك نم ملكن فيك اوف هيَ تراشأف

 ام ةاكزلاو ةالصلاب يناصوأو تنك ام نيأ اكرابم ينلعجَو © اين ينلعجو بانكا

 تدلو موي يلع مالسلاو ©» اًيَقَش ارابج ينعي ملو يتدلاوب اربو 9 اّيَح تمد

 .[۳۲ ۲۹: میرم]  ایح ثعبَأ مویو توم موو

 .[٦٤:نارمع لآ] (نيحلاصلا نمو الهَكو دملا يف سالا ملكي ط

 . . ىسيع ةايح ىف تازجعملا ىلاوتتو
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 منك نر کل هال كلذ يف ن کیو يف نورد انو نوا مب مکنښآو هلا دو

 :نارمع لآ] ( نیم 4[.

 ناف «مالسلا هيلع ىسيع ةلاسرل ادبيات تءاج دق اهلك تازجعملا هذه نأ عمو

 دعب وأ ضرألا ىلع هتايح ءانثأ ىف ءاوس ةليلق ةلق اوناك اًحيحص اًئايإ هب اونمآ نيذلا

 .اهنم هعفر

 . مهنم ًاليلق الإ هوعبتي نأ اوبو هوبلك دقف یسیع مهیلإ سرا نيذلا دوهيلا امأف

 انثدحي ءاج دقف اذه امأ ءناطلس اذ اگلم نوکیس هب اندعو ىذلا حیسملا نإ :اولاقو

 !دوعوملا حيسملا سيل نذإ وهف !برلا توكلم نع

 . .هللا نہا هولعجو هرهلأ دقف ىراصنلا ًامأو



 .نيقيرفلا نم الك عبتتنلو

 ر .نييدام اعرق < مالسلا هيلع ىسوم ةايح ىف یتح اوناك دقف دوهيلا امأف

 یف كونلفتیو لالا نودبعي اهدعب نم اولظو «بهذلا لجعلا

 اع س ولا اب كلذ ظ :لطابلاب سانلا لاومأ لكأو ءابرلا لاب «مارحلا
 vo„ :نارمع لآ] ( ليبس نييمألا

 تس مث : ةيآلا هله ىف هللا اهفصو بلقلا ةواسق نم ةجرد ىلإ اولصوو

 نم رجفغي امل ةراجحلا نم إو ةوسق دشأ وأ ةراجحأاك يهف كلذ دعب نم مكيوف
 هللا امو هللا ةي نم طهي امل اهنم إو ءامْلا هنم جرخبف قفشب امل اهنم نو راهنأل

 :vté]. ةرقبلا] ( نولمعت امع لفاغب

 اهنع ىضري ىتلا ةيوسلا ةروصلا ىلإ مهدريل مالسلا هيلع ىسيع مهيلإ هللا لسراف
 هللا ىوقت اورعشتسيو «اهتوسق نم الدب مهبولق نيلتو «ةطباهلا مهتيدام اوكرتيف «هللا
 ءاج كلذل ..هلك مهخيرات تخطل ىتلا ةليبولا مهمئارج نع اوفكيف «هتيشحو

 برلا توکلم دارآ نم : مهل لوقیو «برلا توكلم نع مهثدحي مالسلا هيلع ىسيع

 ناسنإلا ةعفر نعو «اهئافصو حررلا نع مهثدحيو . یلعبتیلو هدالوأو هلام كرتيلف

 .«ناسنإلا ايحب هدحو زباب سيلا :هنم ىونعملا بناجلاب

 !هوهرك كلذ لجأ نم مهنكل

 هنع اوعفتري نآ نوديري الو هيف نوشیعی یذلا سندلا یف اولظی نآ نودیری مهنإ

 :هبلص ىلع اوضرحو ىسيع اربذك كلذل . لارحألا نم لاحب

 تالا ميرم نبا يسیع انیتآو لسرلاب هدعب نم انیففو باتکلا یسوم انینآ دقلو

 اقیرفف متربکتسا مکسفنا یوه ال امہ لوسر مک ءاج املأ سدُقلا عورہ ہاندیآو
 AY] : ةرقبلا]  نولتقت اقيرفو متبذك

 ىهو ء«اهيلإ ةراشإلا تقبس ىتلا ةموعزملا ىوعدلا هذه ىلع هوماقآ دقف بيذكتلا امف

 ىلع اًاطلس مھل لعجیو و اکلم نوکیس ةاروتلا یف مهدنع ہرکذ درو یذلا حیسملا نآ
 !ناطلس هديب سیلو برلا تثتوکلم نع طقف ٹدحشیف اذه امأ .ىرخألا ممألا

 لالح اهلك ةيرشبلا لاومأ نوربتسيو !مهريبعتب نريمأ را !نويمآ مهريغ رشبلا لك نوربتعي دوهيلا لارام (۱)

 .ةعررشملا ريغ قرطلا لكب اهيلع اولصح ولو مهل
۳۹۹٦ 



 ؟سطاليب» ىمسملا ىنامورلا مكاحلا هدض نوضرحبي اوناك دقف هبلصل رمآتلا امأو

 جيهمو بغاشم صخش هنإ :نولوقب اوناك .نامورلا لبق نم نيطسلف ىلع ىلوملا

 نآ سطاليب لواح دقو !ىنامورلا رصيقلا ةعاطإ مدع ىلع مهضرحي هنإو !ريهامجلل
 وعدي هنإو ءريخ لك الإ هنع عمسي مل هنإ :مهل لاقو «تاماهتالا هله نع مهدصپ

 اذه مکوح اذ الإ ضرألا ىف بتتسي نل نمألا نإ :هل اولاقف «ةبحعملاو مالسلا ىلإ

 هل اوقفل مث !هلوح نم ةمئاق تابارطضالا لظتسف اًيح ىقب املاط هنإو !بلصو لجرلا

 قوف لعفلاب هولتق مهنآ نومعزي مهو .هبلصو هتمكاحم اهتجيتن نم نوكي ةيضق
 ىراصنلل ةريثك تاباتك هبذكت امك ءاعطاف ابيذكت كلذ بذكي نآرقلا نكلو . بيلصلا

 ىذلاو .عوضوملا اذه لوح اًديدش اًبارطضا ةبرطضم اهتاذ ليجانألا نإ لب ‹«مهسفنأ

 ذحخاف (یطويرخسالا اذوهي) رخآ صخش ىلع ههبش یقلآ هللا نأ وه لعفلاٻ ثدح

 دوهيلا ناك امن هاجنو ءامسلا ىلإ هللا هعفر دقف حيسملا امآ .“'حيسملا نم الدب بلصو

 : هل نودیکپ

 نکو هوباص امو ه هولتق امو هللا لوسر مرم نبا ىسيع حبسا انلعق انإ مهلوقر ط
 هو امو ٍنطلا عاب ]مع نم هب مه م هنس يف هيف اوفلتخا نيدلا نو مهل هب
 10A oY] : : ءاسلا] € اميكح ازيزع هللا ناك هبل هللا عر لب 629 انيق

 ريخ هللا هلا رمو اورکمو : ]٥٤« ٥١[ نارمع کآ ةروس ىف یلاعت هلوق امأ
 اورفك نيذلا نم كلروطمو يلإ كعفارو كيفوتم ينإ ىسيع ايلا لاف ذإ ©9 نيرا

 مكنيب مكحأف مكعجرم يلإ م ةمايقلا موي ىلإ اورفك نيدلا قوق كولا نيا لعاجو

 ىلع كل ةردقملا كمايأ كيفوأ ىنأ انه «كيفوتم» ىنعمف . ر (نوفلتخت هيف متلك امف

 اهاتعم سیلو ءهيلإ هللا هعفر مث ىهتنا دق ضرألا ىف هل ردقملا هلجآ نآ یآ ‹«ضرألا

 سانلا مكحيو نامزلا رحآ ىف ىرحأ ةرم لزني یتح یقبیل اج ةر لب «تام هنأ

 .ةحيحصلا ثيداحألا لوقت امك مرم دمحم ةعيرشب

 رخآ یھ وآ «مالسلا هيلع حيسملا ةايح تبحاص ىتلا تازجچعلا نم ةزجعم كلتو

 عم هدض رمآتو ارس هناخ هنکلو (حیسملا ذيمالت) نیراوحلا نم ادحاو ناک یطویرخسالا اذوهی ۳۰ (۱)

 ةيخيراتلا تاياورلا لوقت امك «حيسملاب سانلا هبشأ ناك هنإ :اهسفن ةيحيسملا تاياورلا لوقتو .دوهيلا

 دض تضرح ىلا ريهامجلا نإو مالظلا لوخد ءانثأ قسغلا ىف تمت بلصلا ةيلمع نإ ةحيحسصلا

 ىلع هوعضوف دونحلا ىلإ اًعفد هتعفدف - امهنيب هبشلا برقل - حيسملا وه هتبسحف اذوهي تثأر حيسملا

 .هنودجي الف هنع نوثحبي سائلا لظو ىفتحا دقف حيسملا امأ .بيلصلا
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 قراخ امهالكو «ةزجعم ضرألا ىف هلجأ هتيفوت كللكو زجعم هداليمف . هتازجعم
 .فولأملل

 . .رخآ هاجتا ىف هنأشب اوفرحنا دقف ىراصنلا امأ . .دوهيلا عم هتصق كلت

 . ىرحأ ةراث هلل هتولب ءاعداو ةرات ههيلأتل ةڄح هتازجعم نم اولځتاو

 «بأ رغب نوکی نأ نک ال :اولاقف بأ ریغ نم دلو هنأ هدلوم ةزجعم تناك

 !هللا نبا نذإ وهف

 هل لا مَنِ بارت نم هل مدآ لم هللا ددع یسيع لم نإ : مهبلع نآرقلا دريو
 .1۹ :نارمع لآ] 4 نوکیف نک

 تسيل هللا ةثيشمو !بابسالاب سيلو ةشيشملاب متي .قتلخلا وه هللا دنع قتللاف
 ةفولأملا بابسألا رفاوتت مل اذإ قلخلا نع زجعت ثيحب «بابسألا نم نيعم عون ةديقم
 !رشبلا ملع ىف

 ليصافت دعب (لبق نم اهنم اًصوصن اندروأ ىتلا) ميرم ةروس ىف بقعي كلذل

 هيف يذلا حلا لوق مرم نبا ىسيع كلذ ]ل :یلاعت هلوقب مالسلا هيلع یسیع دلوم

 نک هل لوق امف ارمَأ ضف اذإ هناحبس دلو نم دخن نأ هلل ناک ام 9 تورتم

 ۲٤ ١١[. :میرم] (نوکیف

 :رثؤملا فقوملا اذهب ةدئاملا ةروس متتختو

 نود نم نيه يمأو ينودخُتا ساثلل تلف ثنأأ ميرم نبا ىسيع ا هللا لاق ذو ط

 ام معن هتملع قف هتف تدك نإ قحب يل سيل ام لوق نأ يل توكي ام كابس لا هلا

 امل مهل تلف ام ص بويغلا مالع تئأ كإ كسفن يف ام مَع الو يفت يف
 ٥ديتيوت ملف مهبف تمد ام اديهش هيلع تکو مکبرو يير هللا اودبعا ن هپ نرم

 كدابع مهْلإَف مهبذعت نإ © ديهش ءيش لك ىلع تنو مهيلع بيقرلا تن تدك
 مدص نقداصلا عي مو اذه هللا لاف ت0 ميكا زيرا تنأ كلفه رفغت نإو
 كلذ هنع اوضرو مهنع هللا يضر ادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تاج مه

 . لبق نم رم امك ضرألا ىف ىل ردقلا ىرمع تیهنأ :یئعی (۱)

۳۸ 



 (ريدف ريش لك نعم نهيق انو زالاو تاسلا م هلل « میلا زوق
 .[1۰ ı1١١ :ةدئاملا]

 .ديحوتلا ةيضق :ىربكلا ةيضقلا كلتب قلعتم اًعيمج لسرلا داهج نأ دجن اذكهو

 .رحآلا مويلاو هللاب نالا ةيضق

 مهدورش دعب نايإلا ةريظح ىلإ سانلا ةداعإ ىلإ اًقرصنم ناك هلك مهدهج نأو
 ىلإ ناويحلا ساكتنا نم مهب عافترالاو «هنع اومع ىذلا قحلا ةيؤر ىلإ مهدرو ءاهنع
 ‹قلح نم ريثك ىلع هلضفو «ضرألا ىف ةفالخلاب هللا هفرش ىذلا «ناسنإلا ةعفر

 مهتنينامطو مهتداعس رشبلل لفكي ىذلا «ىنابرلا جهنملا ىضتقم ضرألا ةرامعب موقيل
 .ناوضرلاو ةنجلا ةرخآلا ىف مهل لفكيو ءايندلا ةايحلا ىف
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 ةيدمحملا ةلاسرلا

)1( 
 مالسإلا لبق ملاعلا لاح

 «ءوسلا نم ةديدش ةلاح ىلإ تدرت دق اهلك ةيرشبلا تناك مالسإلا ءیجم لبق

 .رونلا نم صيصب اهيف ودبپ ال تاملظو

 ةيلهاجلا تناك اغإو . ةيلهاجلا اهدوست ىتلا ىه اهدحو ةيبرعلا ةريزجلا نكت مل
 . ءانئتسا رغب اهلك ضرألا هجو معت

 ةرومعملا ضرألا مظعم نامكحت «مورلاو سراف امه «ناتمیظع» ناتلود كانه تناك

 كلت موقت تناك ءىش یآ ىلع نکلو!ةيخيراث ؛ةراضح امهنم لكلو ء«ذئموي

 یف «ناسنإلا شیعی ناک یدامو یحورو یرکف یوتسم یآ یلعو ؟۲تاراضحلا»
 ؟اهلحاد

 !. .اهلإ ناك امنإ اكلم نکی مل هنکلو .مکحی یذلا وه یرسک ناک سراف یف
 نأ دحال قحي نكي مل ادبعتلا رئاعشب ءىش هبشأ هل مدقت ىتلا ةيحتلا ميسارم تناك
 ةءانحنا هل ینحنا هيدي نیب لثم اذإف «پجاح ءارو احب رک یت ایا لع ا

 نم تارابعپ همالکل مدف ملكت اذإف !هتماق بصنب هل نذؤی یتح اینحنم لظیو «ةميظع

 قحي مل فرصنا اذإ مث !ءانشلا ىف ةبغرلاب رعشت امن رثكأ ةلذملاو عوضخلاب رعشت ءانثلا

 هجاوملا وه ههجو لظي ىتح «هرهظب جرخي لب !دوبعملا هلوال هرهظ ىطعي نأ هل
 هربدتسي نأ موعزملا هلإلا كلذ قح ىف زوجي ال هلال ‹هیرظان نع بیغی یتح یرسکل

 !!هتسادقو هتمظع شدخی ام كلذ ىف نال مهروهظب سانلا

 ةروصلا ىلع - مهاوتسم ناك ايأ - نوشيعي .هلإلا كلذل لعفلاب ًاديبع سانلا ناکو
 نم ةلفحو .لايجآ ذدنم ةثراونملا كلملا دیلاقت اهب حمست وأ «یرسک اهب حمسي ىلا

 باقر یف هعم نومکحتملا «یرسک طالب مه كئلوأ ءدالبلا تاريخب نوعتمثسي سانلا

 .«ناسئإلاب» قيلث ال ةيدوبعلاو رقفلاو لذلا نم ةلاح ىفف بعشلا ةيقب امأ ءدسيبعلا

 نم مهنم تومي ؟نوحومطلا» هداوق وأ ىرسك اهنشي ىتلا بورحلا ىلإ نوقاسي اوناكو
 . عايضلاو ةيدوبعلا لذ ىف اًح ىقب نم ىبحيو ءاهب نمؤي ةيضق ريخل توي

11۰ 



 ام لکو هطالبو هرصقو یرسک ناویإ یف اھلک (ةراضحلا» رهاظمو (ةمظعلا)» رهاظم

 ةداسلا كتلوأ حلاصم مدخي ام رادقمب الإ هل ةيمهآأ الف «بعشلا)» امآ «هب ۳ تب

 !ههلإلا» كلذ مهسآر ىلعو نيمكحقملا

 - مهسفنأ سانلا عم ۔ رخسم هلک هنکلو . .ىدام جاتنإو «معن ؟نونفا كانهو

 !اهنع جرخي ال ةسدقملا حلاصملا كلت ةمدخل

 !راثلا ةدابع ىهف ةيمسرلا ةدابعلا امأ

 ناك تافطنا اذإ اهنأل . .ئفطنت ال ىتح اهداقيإ ىلع نورهسي ةنهك رانلا هذهلو

 !ةرساكألا شرع ىلع سلاجلا هلإلا ىلع اًئيس الاف كلذ

 ىضوفو ةيحابإ نم لمحت اب كدزم ةيعويش تشفتو «تراهنا دقف قالحألا امأو

 .لالحناو

 تاراضحلا» كلت لظ یف ناسنإلا هيف شیعی ناک یدانو یحورو یرکف ناوه یآ

 !؟«ةميظعلا
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 . .كلذ نم لضفأ لاحلا نكي مل مورلا دالب ىفو

 - ةیلهاج لک یف مھلاحک ۔ سانلاو . .یرسک طاحی امک تالاھلاب طاحی رصیقلاف
 ةرثكلا مه ديبعلاو ‹ مهیدیآ یف ءىش لک نوکل مهنكلو ‹«ةلف ةداسلا .دكيبعو ةداس

 .ةداسلا حلاصمل ةرخسملا ءاهرمأ ىلع ةبولغملا

 اوتوميل ديبعلا قاسي اهيلإو .ىهتتت ال هداوقو رصيقلا اهنشي ىتلا بورحلاو
 نم نوتوميو اهنع نوعفادي ىتلا ةيضقلا ام ؟اذام ليبس ىف . .فولألا تائمو فولألاب

 ةيشحولا ةيربربلا اهنإ !رهقلاو لالذإلاو دابعتسالاو ةبلغلا ةوهش اهنإ !داوقلاو رصيقلل

 !نوناف اهمكحي ال ىتلا

 مآ ةداسلل ؟نل نكلو ..ضرألل ةرامعو ىدام جاتنإو نونف سراف لثم كانهو

 !؟دايسألا ةمدحخ ريغ اهيف ديبعلا رود امو !؟ديبعلل

 بابر نابهرلاو رابحألاو .نيدلا لاجرو ةسينكلا اهسرحت ةفرحم «ةديقع» كانهو
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 ىف «لطابلاب سانلا لاومأ نولكأيو ءهللا لزنآ ام ريغب ركفلاو حورلا ملاع نومكحي

 ا . ىلهاجلا ىنامورلا نوناقلاہ ةداملاو سحلا ملاع رصيقلا مكحي ىذلا تقولا

عو «ةيحان نم هطالبو رصيقلل ديبع سانلاو .هللا لزنأ ام
 یرحآ ةيحان نم ديب

 .نابهرلاو رابحألا ٠ نم هلوح نمو (ابابلا ةسادقل»
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 ةيدنهلا «ةراضحلا» ايسآ ىف اندجو «!نيتميظعلا» نيتيروطاربمإلا انرواجت اذإف
 . .(ةينيصلا ةراضحل او

 عضو مهل دنهلا ىف ديبعلا نكلو .ديبعو ةداس - ناکم لک یف امک ۔ دنهلا ىفف

 نأ مهيلعو !نوسچم نوسلد مهف كلدلو !هلإلا مدق نم اوقلخ مهنإ .صاحخ

 «ةيحان نم مهردَق اذه نال ‹بيذعتو ةناهإو لالذإ | نم مهيلع عقي ام لك اولمتحي

 قيرط نع صالخلا !صالخلل ديحولا مهقيرط وه اذه نل ىرخأ ةيحان نمو

 ناسنإ یف لحتف هحور حځسلت مث «ددحملا هرمع ىضقي ناسنإلاف !حاورألا خسانت

 اوصضرو ؛مهردقب ا ديبعلا یضر اذإف !حورلا سف اهنكلو ۰ دیدج رحآ

 یف مهحاورآ خست ..ايرف ءاهرذقأو لامعألا قشأپ اوماقو «لذلاو ناوهلاب

 ةداسلا ماقم ىلإ ا نولصب ال اوناک نإو) دیبعلا نم اًتاش عفرآ «ددج صاخشآ

 ىلإ اولصو دق كلدب نونوكيف (!هيعارذ نم وأ هلإلا سأر نم اوقلحخ نيذلا

 !دوشلملا «صالم-2

 اهنكلو .. كلذك اهل رصح ال ةهلآل ءاهل رصح ال تادابع . . .(تادابعا كانهو

 ایاغب» اهیف ام بجعأ ناک امیر نکلو ‹لالض انآ یف ..دحاو ءىش یف كرتشت اهلك

 ناك ابرو !ناطيشلا هجول لب !هلإلا هجول !دبعملا ىف ءاغبلاب نمقي اياغب !«دبعملا

 نم . .اهلوبب مامحتسالاو اهثور ىف غرمتلاو ..ةرقبلا ةدابع كلذك اهيف ام بٻبجعأ

 ىذلا «ناسنإلا» نم تبجعلو ءاهدابع نم ترخسل تقطن ةرقبلا نأ ولو !ةكربلا لجأ

 !ناوهلا كلذب هسفنل ىضري فيك «هللا همّرك

 . .نيصلا دجوت ضرألا ىصقأ ىفو

 مدقت .نامزلا كلذ ماكح لكك سدقم . .روطاربمإ اهمكحي فارطألا ةيمارتم دالب

 دوبعملا هلالاو ‹«نیدجاس هي دي نيب سالا رخيو ءنيبارقلا هل مدقثو ةدابعلا سوقط هل

 ةيذوبلا ىفو !اهنودبعي مث مهيديأب سائلا اهتحني .دبعتو ليثامتلا هل ماقت .اذوب وه
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 ةايحلا رقتحتو .حورلا صالخ لجأ نم بذعيو دسجلا رقتحي دنهلا تانايد ىف امك
 دولخلا ؟ةروص ةيأ ىلعو ؟نيأ دولخلا . .دولخلا ىلع لوصحلا لجأ نم لبنتو ايندلا

 نالا ‹ عايض ىلإ اهلك اهنكلو «(ةمكح» كانهو «ىدام جاتنإ كانهو «نونف كانهو

 !نوعئاض مهسفنآ سانلا
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 !ةيرشبلا لكك ةيلهاجلا ىف ةقراغف ةيبرعلا ةريزجلا امأ
 ةيدالا ةراضحلا ةجردو ةثسيبلا فالتخاب ةيجراخلا اهتروص ىف تايلهاحلا فاتختو

 مكحلا ىهو ء«كرشلا ىه ةيلهاجل اف «ءاوس ةيلهاجلا رهوج ىف اهنكلو ءاهدوست ىتلا
 ءناطلس نم اهب هللا لزنآ ام ماهوآ همكحت « عئاض اهيف «ناسنإلا»و .هللا لزنآ ام ريغب

 .هللا ةعيرش ريغ ةعيرش همكحتو

 !لالض اهلك . .تانايدلا نم ةثالث ناولآ ةريزجلا ىف ناك

 ذنم «سدقملا» مهباتك اوفرح دق ءاهلوح امو ةنيدملا ىف نوزكرم دوهيلا كانهف
 اهوذبن مٿ ءهللا عئارش هيف اوريغو «ريطاسألاو بیذاکألاب هوئلمو «ةليوط لايجأ

 ؟لدب ةقيقحلا ىف ناطيشلا نودبعيو مه اصمو مهءاوهآ نومکحی اوحبصأو ةلمج

 .هللا ةدابع نم

 .تافارحنا نم هيف نوعقاو مه اميف نوعقاو ىراصنلا نم ةليلق تاثف كانهو

 ىف اهنوعضيو «مانصألانودبعي اهضرعو ةريزجلا لوط ىف نوينثولا برعلا كانهو
 دبعيل هدعاوق ةماقإب ليعامسإو ميهاربإ رمآ ىذلا ناكلا ىف «مارحلا هللا تيب «ةبعكلا

 انمآ دبل اذه لعجا بر إو : ميهاربإ هيف اعد ىذلا ناكملا «كيرش الب هدحو هللا هيف
 ّ ّ دو ي فطور دى ب هاف

 o]. : ميهاربإ]  مانصألا دبعن نأ ينبو ينبنجاو

 !ميهاربإ نيد ىلع مهنإ :نولوقي مث

 !ريطاسألا نم ىتش ةعومجم مهسوءر یف ششعتو

 !هللا تاب اهنأل دبعتو . . .هللا تانب ةكئالملا
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 .نودبعي كلذ لجأ نمو .هللا عم بسن ووذ نجلاو

 ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام :نولوقيو ءاهنودبعيو مهيديأب اهنوتحني «مانصألاو

 رهشالا لحتو ءايارع تيبلاب اوفوطي نأ مهرمأت «برعلا دئاقع ىف مكحدت شيرقو
 . .ءاشت ام لالحلا ةمعطألا نم مرحتو «ةتيملا لحتو ءائيسن اهريغ مرحتو «مرحلا

 اهللا ةعيرش نوصعيو ةفثازلا اهتعيرش نوعيطي برعلاو

 رسيملا نوبعليو رمخلا نوبرشیو ءاهنوملظیو ةأرملا نورفتحيو «تانبلا نودئيو

 اهتقو ضعب ةراجتلاب لغتشت نراوهو فيقثو شيرقك ةينغلا لئابقلا ضعبو !غارفلا وأ

 !غارفلا ىلإ ىرخألا ىه فرصنت مث «سانلا لاومأ ىف شحافلا ابرلاب لغتشتو
 . .تايلهاجلا لك ىف عئاض وه امك عئاض «ناسنإلا»و
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 تاملظو ‹ضرألا هچو المي كرش .ةيدمحعملا ةلعبلا ليبق ملاعلا لاح ناک كلذك

 .روئلا نم صيصب اهيف ودبي اال

 هللا تاولص هللادبع نب دمحم ثعب . .روثلا ثعب ملظملا كلاحلا وحلا اذه ىفو
 . هيلع همالسو

1٤ 



)۲( 
 یسیع ةراشيو میهاربإ ةوعد

 زىبنلا مأ ايؤرو

 ىلا ىم ایؤرو «یسْيع ةراّشبو «ميهاربإ ىبأ ةو انا» : مام لوسرلا لوقي
 ا . تار

 لوق ىف ةلمضتملا ىهف (اهيلإ ةراشرلا تقبس ىتلا) مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعد امف

 تذأ كانم لقت ادبر ليعامسإو تبا نم دعاوقلا ميهاربإ عري ذإو ل : یلاعت

 انرأو كل ةملسم ةمأ تعرف نمو كل نيَملسُم العجاو اتمر ©© ميلا عيمسلا
 مهتم ًالوسر مهیف ثعباو | اير ® ميحرلا بارلا تنأ كإ الع بتو انكساتم

 4 ميكحلا زيزعلا تنأ ك مهيكزيو ةمكحلار باتكلا مهملعير كتايآ مهيَلع وتي

 .[1۲۹ ۱۲۷ :ةرقبلا]

 مرم نبا یسیع لاق ڈإو :ىلاعت هلوق ىف ىهف مالسلا هيلع ىسيع ةراشب امأو

 يتأي لوسرب ارشبمو ةارونلا نم يدي نيب امل اقدصم مكيلإ هللا لوسر ينإ ليئارسإ يبا
 ٦[. :فصلا] لا1 نوم رحیم اته وأف تاتو مشماج محاسب نب

 تار

 كلاش یمتکاو دمحم هيمسف هتدلو اذإف «نيلاعلا

 اهلک ریشت ‹قفألا ىلع ةعمال طقن اهنأک ايۋرلاو ةراشبلاو ةوعدلا تقلا اذکهو

 دلو ىتح «بيفغلا ريمض ىف دعب وهو مام لوسرلا صخش ىلإ ةدحوم ةراشإ

 .رونلا هنم قلطناف
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 . ةيراس نبا ضابرعلا نع هوور اميف ىقهیبلاو مكاحلاو یناربطلاو رازہلاو دمحأ هجرحا(۱)
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 ليجن »لاو ةاروتلا ةراشب

 لوسرلا ىلإ ليجمإلاو ةاروتلا تاراشإ نع (ىلوألا لوصفلا ىف) لبق نم انلدحت

 اذه ىف انعجر اذإف «ىراصنلاو دوهيلا دي ىلع فيرحتلا نم امهباصأ ام مغر مط
 .ددصلا اذه ىف نيتحيرص نيتراشإ دجن نآرقلا ىلإ ناشلا

 ةاروشلا يف مهدنع ابركم هنودجي يذلا ينألا بلل لوسا نوعي نيدلاط

 مییلع مرحيو تاَّبَيَطلا مهل لحيو ركنملا نع مهاهتيو فورعَمْلاب مهرماي ليجنإلاو
 هورزعو هب اونم نيذلاف مهيَلع تناك يلا لالغألاو مهرصإ منع عو ثئابخلا

 ov\]. :فارعألا] ¢ نحمل مه كلوا هم لزتأ يذلا رولا اوعبتاو هورصنو

 ادجس اعكر مهارت مهني ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هع نيدلاو هللا لوس دمحم

 يف مهتم كلذ دوجسلا رثآ ن مههوجو يف مهاميس اناوضرو هللا نم العفوي

 بجعي هقوس ىلع ىوتساف طغتساف هرزاف هاطش جرخأعرزك ليمنإلا يف مهلذعو ةاررتلا

 ارجأو ةرفغم مهتم تاحلاصلا اولمَعو اونم نيدلا هللا دعو رامكا مهب ظيغيل عارزلا

 .[۲۹ : حتفلا] ( امیظع

 تاراشإلا كلت اوسمط دق - خيراتلا لالخ - ىراصنلاو دوهيلا ناك اذإو

 ةخسل ىلإ لبق نم انرشأ دقو اًألماك اوحم اهوحم اوعيطتسي مل مهنإف ءةحضاولا

 م0٤۱۹ _ ھ0۵ ماع ءاٺيسب نیرتاک تناس رید یف اهيلع رثع ىتلا ةميدقلا ةاروتلا

 !ركذ اهل دري دعي ملو كلذ دعب تفتحا مث منم لوسرلل حيرص ركذ اهيفو

 :جرزخلاو سرألل نولوقي - مشي لوسرلا ةثعب ليبق - ةئيدملا ىف دوهيلا ناكو
 : ةينآرقلا ةيآلا ريشت اذه ىلإو . .مکیلغنو هب مکلتاقن فوسو ئیبن نامر لظأ دقل

 ىلع نوحتقتسي لبق نم اوئاكو مهعم امل قدصم هللا دنع نم باتك مهءاج امو

 .1۸4 :ةرقبلا] € َنيرفاكلا ىلع هللا ةع هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف اورفك نيدلا

 امإو «بيغلاب نومجري اونوكي مل جرزحلاو سوألل كلذ نولوقي اوناك نح مهو
 ةاروتلا خسن نأ ىلع لدي امن .ةاروتلا ىف مهدنع بوتكم وه ام ىلإ نوريشي اوناك
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 ناکم ىلإ كلذك تراشأ لب ‹«بسحف هتفصو همساب ملکی مشي لوسرلا ركذت مل ةيدقلا

 نإ لب .ةيدمحملا ةثعبلا برق نوعقوتي دوهيلا لعج اغ «ىبيرقتلا اهنامز ىلإو هتثعب

 ناکمو هتثعب ر ناکم نوفرعي اوناک مهنا ىلع لدیل انآ ةاروتلا نم هاندروأ ىذلا صنلا

 !ضومغلا نم صنلا ىلع ىقلآ امم مغرلا ىلع كلذو ‹«كلذك هترجه

 «مالسلا هيلع ىسيع عفر نم ةدم دعب هونود امل ليجنإلا ىف اولّدب دقف ىراصنلا امآ
 مب لوسرلا ىلإ تاراشإلا نوديزي ةغل ىلإ ةغل نم هومجرت املك اولظ مث
 هيلع ىسيع ناسل ىلع مهليجانأ ىف ةيقاب ةراشإلا هذه لازت امف كلذ عمو ءاًتضومغ

 هذه ىلإ فاضي خسنلا ضعب ىفو «طيلقارافلا ىدعب نم ىتأيس» :ىهو مالسلا
 رون ضرألا الي :هفصو ىتأيو .'«هثاذح رويس لحأ نأ قحتسأ ال نم» ةرابعلا
 «قحلا عيمج ساللا ملعيو ‹هتيطخ ىلع ملاعلا خبوي» : خسنلا ضعب یفو (گلدعو

 هنأ كلذ ینعمو ««هللا دنع نم عمسي ام لكب ملكتي لب ‹«هدنع نم قطني سیل هنال

 ‹«نامزلا نم اًنرق نيرشع ةبارق كلذ ىلع رم دقو ,هللا دنع نم هيلإ ىح وم لوسر

 هيلإ ريشت ىذلا وه وهف !هريغ ءیجی نلو . .الوسرو ايب يم دمحم الإ ءاج امو
 .طيلقار افلا ظفلب مهلیجانا

 نيح لوسرلا اذهب اونمؤي نأ امهعابتأ مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم رمأ دقو
 امل نييبنلا قاغيم هللا ذخأ ذإو :اعيمج لسرلا م هقاشیمو هللا رماب اًمایف ا

 ل هرصعو هب نمل مکعم امل قدصم لوسر مکءاج م ةمکحو بانک نم مک

 نم مكعم انأو اودهشاقف لاق انررفأ الاف يرصإ مكلذ ىلع مثدخأو رنا
 .۸۱ :اارمع کل ( نیرجاشلا

 م ام دن یت مفا دع اح اک ا ار

 ]1.4 : ةرقبلا] ( ريد يش لك ىلع هللا د هرب لا يناي ین اوحفصاو اوفا

 نومكيأ مهنم اقيرف إو مهاب نوفرعي امك نوفر باتكلا مها ن يذلا ل

 114٦ :ةرقبلا] ( نوملعي مهو قحلا

 عضاوت نم كلذو . هئالح رويس لحآ نأ قحتسأ ال ىئنأ ةجرد ىلإ ‹ریشثکب ینم مظعا وه : یئعی (۱)

 .مالسلا هيلع ىسيع

 هيلع ىسيع ةراشب ىف درو ىذلا (دمحسأ)» مسا ىلإ ءىش برقأ يهو «دمحلا» اهانعم ةينانوي ةملك (۲)

 ٦]. مقر ةيآ] فصلا ةروس ىف مالسلا
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 م لوسرلا تاطص
 ةثعبلا لبق هلاوحأو

 .هقلح ةوفص نم هلسر ىلاعتو هناحبس هللا راتخی

 .قلخلا ةوفصو اًعيمج ءايبنألا ةوفص وه ميم لوسرلاو

 رعشي نأ نود مهتثعب لبق بيذهتلاو ةياعرلاب هلسر ىلاعتو هناحبس هللا ىلوتیو
  اًبقلخو اًح ورو اًيسفن - اوناک مهٹعب اذإ یتح ءاوعقوتي نأ نودو كلذب سانلا

 . مهنم هللا هديري ىذلا هجولا ىلع اهب مايقلاو ةلاسرلا لمحل نيلهؤم

 هنيعب صخشلا اذه نأ - ملعي هللا ناك نإو _ لاحلا ةعيبطب سائلا فرعي الو

 نإ :اًنايحأ نولوقيو ءاهنوردقيو ةزيمتملا هتافصب نورعشي مهنكلو .الوسر نوكيس
 . .نأش هل نوکیس صخشلا اذه

 ىف دوهعم ريغ ىوتسم ىلع « شم هللا لوسرل ةبسلاب هلك كلذ قدص دقو

 . لبق نم لسرلا خيرات

 تلا یھ اھتار یتلا ایؤرلا تناک اہرف ‹ میم هما روعش ناک اذه نإ :لوقن الو
 الو بلاط یبآ همع روعش ناک اذه نإ :كلذك لوقن الو .كلذب اًصاهرإ اهتطعأ
 اغإ .كلذب امهيلإ ثحوأ ىتلا ىه هٻ ةرشابملا امهتلص تناك امم رف « بلطملادبع هدج

 ہآر نم لک ساسحإ اذه ناک امک ءاھبراشم فالثخا یلع اھلک شیرق روعش اذه ناک

 ةبعكلا لوح اًمئاط وأ اهيف كراش ىتلا ةراجتلا تالحر نم ةلحر ىف ةدحاو ةرم ولو

 .هنارفآ نم بابشلا وهلي امك وهلي ال اتماص اًسلاڄ وأ

 قيمعلا روقولا لجرلا تمس < ميم ركابلا هبابش ىف ىتح «هتمس ناک دقل
 . «ناسنا رعاشم هرعاشمو ‹ريكفتلا

 لاجر نم لخت مل نإو «غارفلا ةهافتو وهللاو دساغملاب جعت ةيلهاجلا تناك دقلو
 نيب ةردنلا دیدش اردان ناك هلك رمألا اذه نکلو .كدجو راقوو ةبيه مهل كانهو انه

 هدج ىلإ فاضأ اذإف !اًبيجع نوكي ةيلهاجلا ىف وهلي ال ىذلا باشلاو . بابشلا
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 الو !راقولا ىوذ نم خويشلا ىتح اهاشغي ىتلا بارشلا سلاجم ىشغي ال هنآ هراقوو

 الو ادحأ نم راكنإ الو اهيلع رجح ال ةحابم تناك نإو ةيلهاجلا تاوهش فراقي
 ةدابعلا عضوم تناك نإو ‹ةبعكلا راوج ىلإ ةبوصنملا مانصألا كلت ىلإ بهذپ

 :اهرعاش لوقي ىتلا ةيلهاجلا كلت ىف ملظلا نع ففعتيو !عيمجلا نم سيدقتلاو

 !ملظب سانلا ملظي ال نمو مده هحالسب هضوح نع ذي مل نمو
 نس ىف دحلاو راقولا ىلإ ةردانلا ةميركلا تافصلا نم هريغو كلذ فاضأ اذإ

 ال مهسفنأ خويشلا نم ادحأ نال ءهلوح نم لك رظن تفلي هنآ كش الف «بابشلا

 .بابشلا نع ًالضف كلذ هيف رفاوتي

 رظن تتفل اهنإ ىتح قمعلاو روربلا نم تناك مع هتافص نم ةفص نإ مث

 هيدل نوعدوي سانلا ناكو «نيمألاب هوبقل ىتح «ةنامألا ىه كلت ءاهلك شيرق

 لمع نیح هتنامأو هقدص ادب امك .هتنامآ یف مهتقلو مهنانئمطا ةدشل مهتانامآ

 ولخت الو عشحجلا نم ولخت ال ةيلهاجلا ىف ةراجتلا امنيب بلاط ىبآ همع عم ةراجتلاب

 !عادخلا نم

 مهران توریت اوناک یتح ءاهمارتحاو اهریدقت عضومو اهلك شیرق باجعإ

 .رومأ نم هیلإ نومکتحی امیف هتموکحب نوضریو كنحملا خيشلا راشتسي امك

 دقف .دوسألا رجحلا رمأ ىف هيلإ شيرق مكاحت وه كلذ نم ناك ام رهشآ لعلو

 اهعفرت نو ءاهراجحأ ضعب ىف مدهت نم اهباصأ امل ةبعكلا ءانب ديعت نأ شيرق تأر

 نینواعتم هيف اولمعو كلذ ىلع اعيمج مهيآر قفتاو ‹ عافترا نم هيلع تناك ام فعض

 "لک شیرق لئابق نيب سفانتلا زرب انهو « هناکم ىف دوسألا رجحلا عضو رود ءاج یتح

 ال ةيلاوتم مايأ ةعبرأ مهلدج ىف اولظو !فرشلا كلذ اهدحو اهل نوكي نأ ديرت

 اريخأو !مهنيب اميف نولتتقي اوداك ىتح ىمحتو ديارتت ةسفانملاو «ءىش ىلع نوقفتي

 وه - هللا نم ردقب - مداق لوأ ناکو !مهیلع مداق لوأ یآرب اوذخای نآ ىلع اوقفتا

 نآ ىلإ اًتانئمطا «مهنيب نيمألا ةموكح اوضتراو اهلك شيرق ترشبتساف . .نيمألا

 كسميل :لاقو «هءادر عزن !ناک دقو !فالخلا لیزیو عارنلا مسحپ ىذلا لحلا هيدل

 هعضوف دوسألا رجحلا ىلإ ماقف اولعفف «ءادرلا فرطب شيرق نم ةليبق لك نم لجر
 كلذ اولعف اذإ ىتح هيف عضويس ىذلا ناكملا ىلإ هولمحا :لاقو «ءادرلا قوف هيديب
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 .ةبعكلا نم هناكم ىف هعضوف نيتيركلا هيديب دوسألا رجحلا لخأ نينواعتمو نيكرتشم

 صتحلا مث «رجحلا عفر فرش ىف ةاواسملا مدق ىلع اهلك شيرق تكرتشا كلذبو
 ءاضقل نيحورتسم نيضار لكلا داعو .هناكم ىف هعضو فرشب ۔ مهاضرب - نيمألا

 . نيمألا قداصلا

 فجري وهو هنئمطت تلح نیح مم هل اهنع هللا یضر ةجيدخ فصو یفو
 راسي هقالخأ نع ةروص ىطعي ام ةرم لوآ هيلع ىحولا لزن نيح ةاجافملا ةدش نم

 لصت كنإ ءادبا هللا كيزخب ال هللآو ال :هل لوقت ذإ .سانلا سوفن يف اهساكعناو
 هع منو فشلا ئرلقو مونا بسكتو لكلا لخقوةكيدحا قصت محرلا

 07لا باو

 ثّحتی ناک هنآ هنع فرعو ‹ لماتلاو ريكفتلا نم - هتمص ىف - - رثکی ماا ناكر
 ادیعب «ميهاربإ نيد ىلع دبعتي ‹«ساللا نع ةلزع ىف «ءارح راغ ىف ةنس لك ارهش
 . .ةدثاسلا ةينثولا ةيلهاحلا دي ىلع فيرحتو هيوشت نم نيدلا اذه باصأ امع

 . .ةيرشبلا لك ىلإ ةهجوملا ةلاسرلا رمأ . . .ريطخلا رمالا كلذل هدعي هللا ناك دقل
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 .اهنع هللا یصضر ةشئاع نع ملسمو ىراخبلا هاور (۱)
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 ىلع ناك نإو اركن لقت الف مالسلا هيلع ىسيع ةريسل اهريوزت ىف ليجانألا اماف

 ذخئا اولاقو ب !؟هلل هتونب ءاعداو یسیع هیلات نم رکن دشا ءیش یاو !ىرحخأ ةروص

 ضرألا قشعقو هن نرطفتي تاسلا داكن 9 أدي منج دق ۵ ادو نحر

 .[41 ۸ :ميرم] ادو نمحرال اوعد نأ 9 د اده لابجلا رختو

 لوسرلا ةريس امأف ‹فيرحت وأ نايسن نم لبق نم ءايبنألا ريس باصأ ام كلذ

 تاذ ةمأ ىلإ - هنم ردقب لهلکوو «نايسلا نعو ثبعلا نع هللا اهناص دقف م

 رادم ىلع ةظوفحم تيقب مَ نمو ‹صوصنلاو تاياورلا ظفح ىلع ةيداع ريغ ةردف

 ايمئاقوب قوثولا نكي ىتلا هلك خيراتلا ىف ةيعطقلا ةريسلا ىهف كلذبو .خيراتلا

 . منسم اهبحاص ىلإ اهتبسنو اهثادحأو

 ةقداصلا ثاحمللا تظفح كلذك نآرقلا لالخ نمو - ةريسلا هله لالخ نمو

 ىف درو ام الإ ءايبنألا كئلوأ ريس نم هب قثوي قح الف «لبق نم ءاببنالا ریس نم

 ملم لوسرلا ةريس ىف رقت نأ عيطتسن انف كلذ نع الضو .ثيدحلا وأ نآرقلا

 !لبق نم ءايبنألا ةايح ىف قرفت ام مع هتايح ىف عمت دقف ءاعيمج ءايبنالا ريس

%# %* ¥ 

۲ 



)1( 
 ةعماج ةيصخش

 ةبسلاب ال هلك ةيرشبلا خيرات ىف ةيصخش مظعأ ىه مام لوسرلا ةيصخش نإ
 ولوآ لسرلا مهيف اب «كلذك لسرلاو ءايبنالل ةبسنلاب لب «طقف رشبلا نم ءامظعلل

 .مزعلا

 رذن ةمآ ىف ايسايس ادئاق اندجو اذإ اننإف ءرشبلا نم ءامظعلا سيياقم انسق اذإف

 الو «طابر اهنيب طبري ال «تاتش ىف هتمآ دجوف ءاهل عطقناو ةيسايسلا ةدايقلل هسفن

 نآ هتيصخش ریثاتو «ةميكحلا هتدايق لالخ نم عاطتساف «فده الو ةملك ىلع عمتجت

 دحوو «ةكسامتم ةمأ اهنم لعجي ىذلا طابرلا اهل دجويو ءاهتاتش نم ةمألا عمجي

 ىلإ زرب مث . .اهبولق فلاتتو اهتافالخ یسنتف هلوح عمجتت اًقده اهل مسرو ءاھتملک

 ملاعلا لود نيب اًقومرم اًتاكم اهلحأف ءاهديحوت دعب ةمألا هذهب ىلودلا كرشعما

 ىف ىسايسلا دئاقلا كلذ ىمسن اذامبف . . مهنيب اريدقتو اًمارتحا اهل لعجو «هبوعشو

 اهدحو ةمهملا هذهل عطقنا دق وهو ؟ميظع لجر هنإ :لوقن الأ ؟هفصن فیکو ءادتغل

 ؟اهاوس نود

 لوسرلا ةيصخش اهلمشت ةددعتم بناوج نم ادحاو اًبناج اذه ناك اذإ فيكف

 ىآ اهيف ب دق ءاهدحو ةمهملا هذهل عطقني مل وهو ناك اذإ فيكو « يم مظعألا

 ؟بسحف ةيسايسلا ةدايقلا ىف اوصصخت نمم خيراتلا ىف سايس

 ىف ةيشفتم ةيعامتجالا تافارحنالاو ملاظملا دجو اًيعامتجا اًحلصم اندجو اذإو

 ملظي ىوقلا .تاعامجلا دئار ىه ةرثألاو ءدارفألا دئار ىه ةينانألا «هعمتجم

 اهنيب اميف رحانتت «ةقرفتم تاعامجو دارفأ عمتجملاو «ريقفلا لكأي ىنغلاو «فيعضلا

 اقح هيل مهدحأ ىعري ال «مهلك صرفلل نوراهن ؛هاحلا وأ لاملا وأ ةطلسلا ىلع

 تافارحنألا ةلارإو ىعامتجالا لدعلا ةماقإل هسفن رذنف . .ةمذ الو الإ هيف بقري الو

 «موكحملاو مكاحلا نيبو ؛عمتجملاو درفلا نيب دوشاملا نراوتلا دجوأو «هعمتجم نم

 شيعيف «مهلاومأ نم بناج ىف مهنوكرشيو اهئارقف عم نوفطاعتي ةمألا ءاينغأ لعجو
 كلذ ىمسن فيكف . ةباحتم ةنواعتم ةلفاكتم «ةريبك ةدحاو ةرسأ هنأك هلك عمتجملا

 !؟میظع لجر هنإ :لوقن الآ ؟هفصن فیکو ءانتخل یف حلصلملا
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 هصخش یف عمج نم یمسن فیکف . .اهتدح ىلع اھل مھسفنا اوبھوو اھل اوصصخت
 !؟میظع اهنیب نم دحاو لکو ءاهلك صوخشلا هذه ميركلا

 ىف ةددعتملا صوخشلا هذه عامتجا ىف نمكت ال مع لوسرلا ةمظع نأ ىلع
 بنارحلا هذه نأ یه ‹ةمظعلا نم ىلعأ ةجرد كانه لب . .بسحف ميركلا هصخش

 لمع نع هلغشي مل ىسايسلا دئاقلا لمعف !رخآلا نع اهيف دحاو هلغشي مل اهلك

 نع الو «یقالخألا حلصملا الو «ىعامتجالا حلصملا لمع نع الو ‹ىبرحلا دئاقلا

 هتاجورو هترسأ نع هلک كلذ هلغشي مل لب ..دباعلا لمع نع الو ‹ىبرلا لمع

 ىف ةرسأ بلاطمل طقف غرفت اًناسنإ نأ ولو «بألا معنو «جوزلا معن ناكف «هتانبو

 نم هترسأ لوسرلا ىطعأ ام اهاطعأو هلدع اهيف لدعف ميم لوسرلا ةرسأ مجح
 ال اهلك رومألا هذه تناك اذإ فيكف !ميظع ناسنإ هنإ :لوقن الا «بحلاو ةياعرلا

 نع نيعطقنلا ءاهيف نيصتخملاب ءونت ىهو ءىرخألا بئاوحلا نع اهنم بناج هيهلي
 ؟ىیرحألا بناوحلا

 نم اهنع هللا ىضر ةشئاع هيلع قفشت ىتحو « م هامدق مروتت یتح دبعتی ناک

 ءرخاأت امو مّدقت ام كبنذ نم هللا كل رفغ دقف كسفن ىلع نوه : لوقف ءدهجا

 .«!؟اًروکش ادبع نوکآ الفا : مسی اھل لوقیف

 دبعتلا اذه یغط لهف ءاهدحو اهل نوعطقنملا اهنع زجعي ىتلا ةدابعلا هذه عمو

 وأ ءةيقلخلا ةيبرتلا وأ ءاهقح ةيسايسلا ةدايقلا طعي ملف < ‹ لوم یرخألا هماهم ىلع
 لک یف خیراتلا ةدأق اوناك نيذلا ذاذفألا كئلوأ ة هیبرت وأ ءهللا ليبس ىف نيلتاقملا ةيبرت

 تاثمو . .ةيمسو ءامسأو «ةمركعو دلاحخو یلعو نامثعو رمعو رکب یباک ‹ لادیم

 !؟مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم مهريغ

 . .ميركلا هصخش ىف اهلك عمت «ضعب قوف اهضعب تامظعل اهنإو !الك

 ىلع نحنف «مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنالاب ةذفلا ةيصخشلا هذه انسق اذإف

 . تامظعلا نم ىوثسملا تاذ

 ءايبنألا ىف قرفت ام تعمج دق هتريسو هتايحو ميسم لوسرلا ةيصخش نإ

 .هب اوزيمت امت نيرخآلا

 مدع عم هموق دص ىلع هربص لوطب تزيمت دق مالسلا هيلع حون ةايح تناك اذإف
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 ‹ هتانأو هملحب تزیمت دق مالسلا هيلع ميهاربإ ةايح تناك اذإو ءمهتوعد نع عاطقنالا

 ءهتعاط ىلإ عارسإلاو هللا رمال لماكلا لاشتمالا عم ءمهيلإ قحلا ليصوت ىف قفرلاو
 وثب اهب طبترا ىتلا ةميكحلا ةدايقلاب تزيمت دق مالسلا هيلع ىسوم ةايح تناك اذإو
 مهنم تنوكتو «ةماركلاو ةيرحلا ىلإ لذلاو فاعضتسالا نم اوجرح ىتح ليئارسإ
 اهيناجب تزيمت دق مالسلا هيلع ىسيع ةايح تناك اذإو «هللا ةعيرشب مكحت ةمآ
 هجو دوست تناك ىتلا ةيغاطلا ةيداملا ةهجاوم ىف «فيطللا فيفشلا ىثاحورلا
 قلخلا نم ةيلاع ةجرد ىلع (نويراوحلا مه) ذيمالتلا نم ةعومجم ةيبرتو «ضرألا
 كلذ تبعوتسا دق مي لوسرلا ةايح نإف . .مهلوسر ميلاعتل ةعاطلاو ةيناحورلاو

 هوقبس نم لك نم مظعآ بناوجلا هذه نم بناج لک یف هرثا ناکو ءاهتایط یف هلک
 وه : ةمتاخلا ةلاسرلل هدعي وهو هيلع هللا لضف نم هلك كلذو .ماركلا لسرلا نم

 .[4: فصلا] هلک نيدلا ىلع هرهظیل قحلا نيدو یدهلاب هلوسر لسرآ يذل

 هللا لعق اكون نكن ملام كَملعو ةَمَكحْلاو باقكلا كّلعللا لزنآو ل

 1۳ : ءاسنلا]  اميظع كيل
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 ةيدمحملا ةلاسرلا صئاصخ

 تیرو يتم مکرم تسنار کی کا تما ا :یلاعت لاق .ةيرشبلا

 ]۳ :ةدئاملا] ( اید مالسإلا مك

 : صئاصخ ةلمجب اهلك ةقباسلا تالاسرلا نع ةيدمحملا ةلاسرلا زيمتتو

 :اهل اهخستو ةغياسلا تالاسرلل اهمتخ ١

 ٍدحأ انآ دمحم ناک امو :نيلسرملاو ءايبنألا متاح وه ا هللا لوسر دمحم

 ( ام يلع ء يش ٍلكب هللا ناك نييبنلا متاخو هللا لور نكآو مكلاّجَر نم
 ٤١[. :بارحألا]

 ائابنہ ینہ لجر لمك یلہق نم ءایبنالا لتمو یل : ا ,لوسرلا لوقيو
 هب نوفوطب سالا لم جف هاباوز نم ةيراز نم ةنبل عضم الإ هلمجأو ةتسحاف

 ص ياس

 .«نییینلا مناخ انو ءةنبألا ناف ؟ةنبللا هله تعضو اله :نولوقيو هل نوبجعيو

 قحاب باقكلا د كيلإ ازنآر :اهلبق U ةخسانلا ةمتافلا ةلاسرلا ىه هتلاسرو

 ٤۸[. :ةدئالا] ( هيلع انميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم

 راب هدحو هللا الإ هلإ ال هنإ :لوقت اهلك بتكلاف .ةديقعلا ىف اهل قدصم وهف

 نم مك ام هللا اودبعا إف :لوقت اهلك بتكلاو .ءىشلا سفن لوقي نآرقلاو «كيرش

 نم هيدي نيب ام ىلع نميهم نآرقلا نكلو .ةوعدلا سفن وعدي نآرقلاو  هريَع لإ
 وه هعرشو «هللا دنع نم ةلزاملا ةريخألا ةملكلا لمحي وهف «عيرشتلا نأش ىف بتكلا
 .هل اًقلاخم هلبق ىتأ ام لك خسني وهف مث نمو «ةعاطلا بجاولا عرشلا

 مح ءيش ىلع متسل باتكلا لهأي لفل : ةيآلا هذه اًضبأ مهفت ىنعملا اذه ىلعو
 ]4 :ةدئالا] & مكبر نم مكيلإ لزنأ امو ليجإلاو ةاروتلا اوميقت

 . ملسم هارر ()
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 اذر) كيرش الب دحاولا هللا ةدابع رمأ ىف ليجنإلاو ةاروتلا ةماقإب نوبلاطم مهف

 رمأ ىفو .(هللا نبا حيسملا :ىراصنلا لوقو ءهللا نبا ريزع :دوهيلا لوق ىلع

 ليجنإلاو ةاروتلا ىف مهدنع ابوتکم هنودجی مهال خل دمحم ةلاسرب فارتعالا

 نم مهيلإ لزنآ ام ةماقإب نوبلاطم مه مث . هترجه ناکمو هتثعب ناکمو هتفصو همساب

 ءةيآلا مهفصت امك ءىش ىلع اوسيل مهف الإو .ةعيرشو ةديقع - نآرقلا ىأ - مهبر
 . مهنم هللا هلبقي حيحص نيد ىلع اوسیل یآ

 لبق نم ءايبنألا هب ءاج امب ناميإلا ىلإ اهتوعد.۲

 بوقعيو قاحمإو ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لرتأ امو ا نيل لرتأ امو هللا اتما اووف
 مهم دحأ نيب قرن ال مهر نم نويبنلا ي يتوأ امو ىسيعو يسوم يتوأ امو طابسألاو
 YT : ةرقبلا] ( ومل هل نحنو

 لزنآ ابو اًعيمج لسرلاب اهعابتأ نموي ىتلا ةديحولا ةلاسرلا ىه ةيدمحملا ةلاسرلاو
 دمحم ىراصنلا رفكو ‹ مشبع دمحمو مالسلا هيلع ىسيعب دوهيلا رفك دقف !مهيلإ

 امآ !هللا نباو هلإ هنآ ىلع لب لوسر هنآ ىلع ال نکلو «یسیمعب اونمآو مای
 دمحم ىلإ حوتو مدآ ندل نم اعيمج لسرلاب نونمؤي نيذلا مهدحو مهف نومادلا

 :مهناب نيملسم اوحبصأو يع هللا لوسرب اونمآ نيذلا نيقتملا هللا فصيو ا

 نوني نيذلاو © وقفي مهاقزر امو ةالصلا نوميقيو بيعْلاب نودمؤي نيذلا]»

 :lé oY ةرقبلا]  نونقوي مه ةرخآلابو كبف نم لزنأ امو ك كّيَلإ لزنأ امب

 نأ ةمألا هذهل هللا ردق دقف .اهعابتأو ةلاسرلا هذه اهب هللا صتحا ةيزم كلثتو

 يف مهتفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو :ضرألا ىف دوست
 مهدنيلو مهل ىضترا يذلا مهيد مهل ننكميلو مهلبق نم نيذلا فلختسا امك ضرألا

 .]oه :رونلا] ( ايش يب توك رشي ال يننودبعي انمأ مهفوخ دعب نم

 اهتانايدو اهلك ةيرشبلا بوعش هجاوتس ةمألا هذه نأ ىلاعتو هئناحبس هللا ملعو

 ةدثاق ةمألا هذه نوكت نآ هللا دیریو .یراصنو دوهي اهتمذ یف لخدیس هنآو ‹اًعیمج

 لوسرلا نوكيو ٍساثلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو هما مكاتلعج كلذكوإ :ةدئارو

 NEY : ةرقبلا]  اديهش مكيلع
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 قاطن وه ‹قيض قاطن ىف ةروصحم نوكت نأ ةيسحلا ةزجعملا ةعيبط نمو

 «ءاهثودح نع بيرق نم اوعمسي وآ مهسفنأب اهوري نأ نوعيطتسي نيذلا نيدهاشملا

 نوبيرقلا مه مهنأل ةصاخ «هموق» ىلع هتزجعم لوسرلا ضرعي نأ ايعيبط ناک كلذل

 .اهنع عامسلا وأ ة ةرجعملا ةيؤر مهل ىنستي نيذلا هنم

 ةزجعملا ىلع رصت الف موي تاذ جضنتس ةيرشبلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا ملعي مث

 «رحلآ عون نم ةزجعمب اونمژي نآ مهل رسيتي اغإو ءاهتعيبطب قاطنلا ةدودحعملا « ةيسحلا

 .نيلاعلا اهب غلبي مس هلوسر اهب لسريف «"قاطنلا دودحم ريغ

 نم معي الأ :نامزلا نم نيح لك ىف مهل حلصي ابو «هقلخب ملعالا وه هللاو

 ا٤ : كللا] ( ريبخلا فيطألا وهو قل

 ؛نيدايملا عيمج ىف ةيرشبلا ةايحلا بلاطمل اهلومش . ٤

 اميف ةدودحم كلذك تناك دقف ناكملا ىف ةدودحم ةقباسلا تالاسرلا تناك امك

 .ةيرشبلا ةايحلا ىحاون نم هلمشت

 ىف اهريغ نم رشبلا ةايح ميقتست ال ىتلا ىربكلا ةيضقلل ةلماش اهلك تءاج دقل

 مكل ام هللا اودبعا ءهللا الإ هلإ ال :ةيهولألا ةيضق ىه كلت «ةرخآلا ىف الو ايندلا

 ةلاح بسالت تاعيرشتو تاداشرإب كلذ بناج ىلإ  تءاج مث .هريغ هلإ نم

 ثعب امک ‹مهيدل ةدوجوما دسافلا | حلصتو ؛مهيلإ لوسرلا ثعب نيذلا موقلا

 سطس لاب اونزر 0 نيرسخملا نم ا و لی اورا و

 UY ۱ ءارعشلا]

 مك قل ام نورذتو مه نيمْلاَعْلا نم اركذلا نوئاتأ :لوقي طول ثعہو

 ]1 6۵ :ءارعشلا] ¢ توداع موق متنأ لب مکجاوزَأ نم مکبر

 اهنکلو « ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا بئاوج نم ریثکل ةلماش ةاروتلا تءاج مث

 دعت كلذل ءهللا ملع ىف ردقم نيعم نمرو ‹ ليئارسإ ونب مه ۰ نینیعم موقب ةدودحيم

 ىلإ ةبسن) ةيطبسلا مهتاميسقت ىعاريو «ةصاحلا مهلاوحأ مئالي «٠ مهب اًصاح اعيرشت

 .ةصاحخ ةيئآرقلا ةزجعملاو ةماع ةرجعملا نع ىلي اميف ملكتنس (1)
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 ةمهمب مهنم طبس لك فلكيو س هيلع بوقعي دالوأ مهو رشع ىنثالا طابسألا

eg 

 وأ اکا شی ارج ی نزلا روسلار لال

 .مهملظ ءارج نم ليئارسإ ىنب ىلع تضرف یتلا تابوقعلا ضعبل اًعيفخت
 ةماع ةلاسر ىقلتل هيف تايهت دق ةيرشبلا نأ هللا ملعي ىذلا تقولا ءاج مث

 نم حبصآف «ةمايقلا موي ىلإ ضرألا ىف ةلاسرلا هذه یقبت نأ هللا ردقو «ةلماش

 بلاطم لكل كلذك ةلماش نوكت نأ - اهلك ةيرشبلل ةلماشلا - ةلاسرلا هذهل بسانملا
 . نيدايملا عيمج ىف ةيرشبلا

 .ةيدمحملا ةلاسرلل ةيسنلاب قحلا وه اذهو

 ةيضق «ىربكلا ةيضقلا ىلع اهلك تالاسرلاك - ءدب ىذ ئداب لمتشت اهنإ

 ىه اهنأل ؛(ةيلات ةرقف ىف ليصفتلا نم ءىشب ةطقنلا هذه نع ملکتنسو) ةيهولألا

 ىف حالصإ ىأ اهنودب ميقتسي ال ىتلا «ةيرشبلا ةايحلا تاموقم نم لوألا موقلا
 .ايندلا ةايحلا ىف حلاصلا ناسنإلا بلاطم نم لوألا بلطما یهف مث نمو ‹ضرألا

 (ةيسايسلا :ةايحلا نوثش ةفاك ىف تاهيجوتو تاعيرشت ىلع كلذ دعب لمتشت مث
 .خلإ . .ةيقلخلاو ةيحورلاو ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 لاجم ىهف ءاهلك بناوجلا كلتل ةلصفم ةساردل باتكلا اذه ىف لاجملا عستي الو

 :رومآ ةلالث ىلإ ةرضاحلا انتساردب قلعتي

 هل ضرعتي مل قالطإلا ىلع ةيرشبلا ةايحلا بناوج نم بناج دجوي ال هنآ - |

 ةدابعلا ىهو) هبرب ناسنإلا ةقالع مظني ةماع ةفصب وهف ‹ ميظنت وآ میرشتب 0

 ناسنإلا ةقالعو «(هتعاطب مارتلالاو هللا ةينادحوب داقتعالا اهتمدقم ىفو اهعاونأ یتشہ

 .[۹:سمشلا] هار نم حفأ فط : ةيآلا اهيلإ ريشت ىتلا ةيكزتلا ىهو) هسفنب

 ميظنت اهيف درو امن] «ةمأ» قاطن ىلع ةيسايس تام يظنت ىأل ضرعتت مل اهنأ ةاروتلا ىف ظحالي ام )١(
 .بسحف ليئارسإ ىنب طابسأ نيب ةيلحادلا تاقالعلل
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 ةيسايسلا ةروصلاف « ةتباث لوصأب مزتلت نأ ىغبني ءاهريغت مغر ءاهنكلو .ليج ىلإ
 نآ روجي ال ةلأسم ىرحخآ ةعيرش ىأب ال هللا لزنآ اب مكحلا نكلو «ريغنت الشم

 نأ روجي ال لدعلاب سانلا نيب مكحلاو .ريغتي نأ زوجي ال ىروشلا ًأدبمو . .ريغتت
 نإف كلذكو ءريغتي نأ زوجي ال ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ادبمو .ریختي

 یف اھنکلو ‹«ضرألاو تاوامسلا تاقاط نم لختسی ام ريغتب ريغنت ةيداصتقالا ةروصلا

 میرحتک ءاهھمکحت ىتلا ةماعلا لوصألا نع جرخت نأ ىغبني ال رمتسملا اهومنو اهريغت

 نم ةروص ىأ ىف ةقرسلاو شغلاو بهثلاو بلسلاو بصفلاو راکتحالاو ابرلا

 نآو «هتاکز ىدۋت نأو «ةيصعملا یف مدختسی الأو لالا زّتکی الآ یغبنپ امک «اهھروص

 . هللا لیبس یف هنم قفنی

 لوصألا تابث عم ةريغتملا رومألا ىف ةنورملا ةفص ةعيرشلا هذهل قشحتت كلذبو

 .اهمكحت ىتلا ةماعلا

 : مم لوسرلا اهنع لاق ىتلا ىهو صن اهناشب دري مل ةكورتم ارومآ كانه نآ - ۳
 سانلا ةايح یف دج U مستت هذهو .)«نایسن ريغ سانلاب ةمحر اھکرت هللا نإ

 عم ضراعتي ال اب داهتجالل ةكورتم ىهو ‹«تاميظلتو تافشتكمو تاعرتخم نم

 .ةعيرشلا صوصن نم صن

 ىلإ ةعيرشلا هذه لوزن ذنم ةيرشبلا ومن لكل مالسإلا عستي ةزجعملا ةروصلا هذهب

 ميمج ىف ضرألا ىلع رشبلا ةايح ميوقت ىه ةيلصألا هتياغ نأل ءاهمّوقيف اهتافارحنا

 دق :نركي نأ دار امو لل تلخ امسك الاد ناستإلا نوكي يتح ءروصملا
 اونمآ نيذلا الإ © نيلفاس لقسأ هانددر مث © رقت نسحأ يف ناّسنإلا انقلخ

 ٤ ١[. :نيتلا] 4 تاحلاصلا ارلمعو

 وه مالسإلا نإ لب . یراضحلا مدقتلاو يملعلا مدقتلا لیبس یف مالسإلا فقي الف

 جهنملا اهراثآ مهأ نم ناك ‹«ةمخض ةيملع ةكرح اوئشليل نيملسمل | ٹثعب ىذلا

 سلدنألا ىف نيملسملا دي ىلع ابروآ هتملعت د ىذڏلا ‹«ىملعلا ثحیل بلا ىف ىیبیرجتل لا

 اهتضهن هيلع تماق ىدلاو «ىمالسإللا ايلاطيإ بونجو ةيلقص و ىقيرفإلا لامشلاو

 .هل لیوط ثیدح نم مکاحلا هاور (۱)
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 هلك ملاعلا ترانأ ةمخصض ةيخيرات ةراضح ًاشنأ ىذلا وه مالسإللاو .ةرضاحلا ةيملعلا

 ةرهدزملا٬مهيلإ ةبسنلاب ةملظملا «ىطسولا نورقلا مالظ ىف شيعت ابروآ تناك نأ تقو

 ىف ام ىصقأب ضرألا رمعت اهنأ ةراضحلا هذه ىف ام عورآ ناكو .مالسإال ةبسلاب

 نود نکلو «تاهاجتالا عیمجو نيدايلا عيمج ىف ريمعتلا ىلع ةردق نم رشبلا ةقاط

 ‹«برغلا ىف ةرصاعملا ةيلهاجلا ةراضحلا عنصت امك ءهقلاخو ناسنإلا نيب ام عطقت نأ

 سائلا عفدتف «ةيلهاجلا كلت عنصت امك «ةرحخآلاو ايندلا ةايحلا نيب ام عطقت نأ نودو

 ىف ةلضافلا ميقلا لك ميطحت ىلعو «ضرألا تاوهش ىلع ىرزملا بلاكتلا ىلإ اًعفد
 قالخألا داسفو رطفلا داسف نم اًمتح كلذ نع ًأشني امو «صيحرلا عاتملا كلذ ليبس

 !رامدلاب ضرألا ددهي ىذلا بيهرلا عارصلاو

 رمعت ةراضح «ىلعأو نمثأ ء«رخآ عون نم ةراضح ئشني مالسإلا نإ !الك
 ‹بيطلا عاعملا نم سانلا مرحب الف ‹ىٹابرلا جهنلا ىضتقم اهرمعت اهنكلو «ضرألا

 ىلإ مهب طبهت الو ءعاحلا كلذ نولوانتي مهو ىناسنإلا مهناك ىلع ظفاحت اهنكلو
 يه لق قزرلا نم تابي لاو هدابمل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق :ناویحلا یوتسم

 (دوملعي مرقل تايإلا لصفت كلذك ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذأل
 یوم راتلاو ماعنألا لكأت امك نولكایو نوععمتي اورق نیدلاو طط ۲ :فارعألا]

 .[۱۲:دمحم] مه

 :؛یرکملا اهجهتم ۔۵

 . قحلا نع ثحبلا ىف اًيركف اجهنم اهل ناب كلذك ةوعدلا هذه تزيمت

 ربثتسپ امکو .ءاوسلا ىلع هركفو هنادجو هلك ناسنإلا بطاخت ةوعدلا هذه نإ

 قلاخلا ةمظعب سحيف قلخلا ىف هللا تايآ ةدهاشمب لعفنيل ناسنإلا نادجو نآرقلا

 لقع نآرقلا ظقوي كلذحف «هل ملستسیو هللا ةمظعل هنادجو عضخيف ‹ةزجعملا هتردقو

 . نيقيلا ىلإ هب لصت ةئداه ةيقطنم ةيركف ةشقانم رومألا شقانیلو ‹ربدتیل ناسنإللا

 ىلع مالسو هلل دمحلا لق : : تایآلا هذه لث «هنادچو ةراثإل «هبطاخب امنیپف

 لرنأو ضرألاو تاومسلا قل نأ 9 نوك رشي امأ ربح هلآ ىفطصا نيدلا هدابع

 ي رجم یر نا مک نیک جیپ تا یادم هب اتنا ملا یی مک
 يص د صار
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 بيجي نأ ©) نوملعي ال مهرتكأ لب هللا عم هلأ ازجاح ِنيرحَبْلا نیب لعجو ېساور
 امالي هلا عملا ضرألا ءال مكلعجيو ءوسلا فشكيو اعد اذإ رطضمملا

 يدي نيب ارشب حايرلا لسري نمو رحبلاو بلا تامل يف مكيدهي نأ ©0 نورد
 نم مکفزرب نمو هدیعی م قلا ادیب نأ ت نوکر شی امع هللا یلاعت هللا عم هلآ هعمحر
 .]16 ۹ :لمنلا] (نيقداص معك نإ مكناهرب اوئاه لف هللا عم هلأ ضرألاو ءامسلا

 الفا قلي أل نك قلْخي نمفأظ :تايآلا هذه لثمب هلقع ظاقيإل هبطاخي هنإف
 ١۷[. :لحنلا] 4 كورُكذت

 .[۲۲ :ءايبنالا] ( اتدسقل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول

 المو قلح اميل لك بهذ اذل نم هَعَم ناك امو دلو نم هللا دخت امو
 ۹١[. :نونمؤلا]  توفصي اًمع هللا ناحبس ضعب ىلع مهضعب

 (اريثك افالعخا هيف اودجوأ هللا رّيَع دنع نم ناك ولو نآرقلا نوربدعي الفأ

 1۸١[. .oS. o :ءاستلا]

 .[٠٠:روطلا]  نوقلاخْلا مه مأ ء يش ريغ نم اوقلخ مأإ»
 صَل جرا تواقت نم محلا لح يف ئر ام اقابط تاوَمَس عبس قلخ يذلا

 (ريسح وهو اتساخ رصبلا كيلإ بقي نيترك رصبلا مجرا مُت © روُطُف نم ىرت لَه
 ٤[. ۳: كللا]

 ناك ول وأ ءب هيلع انيل ام عيت لب اولاق هللا لز ام اوما مھل لیق ذلو

 2 رني ( رد الو ترش نرتب ل معزا
 دش شرم فق

 r :ءارسإلا] 4 الوو

 نم مکبحاصب ام اورکفتت مت یدارفو ٰینشم هلل اوموقت نأ ةدحاوب مكظعأ امْلإ لفط

 ]6 :ابس] (ديدش باذَع يدي نيب مک ريڌن ال وه | ةئج

 نكي قحلا ىلإ لوصولل ايركف اجهنم اهعومجم ىف نوكت اهلاثمآو تايآلا هذه نإ
 : طاقنلا هله ىف هصيخلت
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 الو ليلد ىلع موقت ال ىتلا ةدسافلا تاثوروملاو ىمعألا ديلقتلا نع ىلختلا ١

 .ناهرب

 ناسنإلا نأل «قطنملاو ناهربلا ىلع اهضرعو اهصيحمت لبق ةركف ىأ ءافتقا مدع - ۲

 هسفنل ركفيل أاقعو ارصبو اًعمس هاطعأ هللا نال «هداقتعاو هريكفت نع لوئسم

 نأ نود ایش یفشتقا فيك :هلقعو هرصبو هعمس لأسيس ةمايقلا مويو «ربدتيو

 ؟هتقیقح فرعی

 نأل ىوهلا عفادب فقاوملا ذاختا مدعو «ىلقعلا قطنملاب رومألا لك ىف ربدتلا - ۳

 . قحلا نع ناسنإلا ىمعي ىرهلا

 فكو «ليلد ىلع موقت ال ىتلا هتاثوروم هنع ىقلأف «جهنملا اذه ناسنإلا عبتا اذإف

 رکفی حار مث «ناهربب الإ هيلع ضرعپ اًئیش عبتي نآ ضفرو «ىمعألا ديلقتلا نع
 . قحلا ىلإ هللا نذإب لصاو دبال هنإف ىوهلا نع اديعب قطنملاب

 ثيح ءاهلبق تالاسرلا رثاس نع اذه ىركفلا اهجهنم ةوعدلا هله تزبمت دقو
 تناكو «هللا دنع نم لسرملا لوسرلا قدص ىلع ليلدلا ىه ةيسحلا تازجعملا تناك

 .اهب عامسلا وأ ةزجعملا ةدهاشم ىه قيدصتلا ىلإ سانلا ةليسو

 ءاهيلع نمو ضرألا هللا ثري ىتح ىقبت نأ اهل هللا دارأ ىتلا ةوعدلا هذه امأ

 ذنم اهلك ةيرشبلا لايجأ بطاختل «لقعلا ىلإ ةهجوم - ىلاعتو هناحبس - اهلعج دقف
 قیرط نع نکلو «هنیعب ليج هاري یسح ءیش قیرط نع ال «نامزلا رحخآ ىلإ اهلوزن
 هلايجأ لك ىف ناسنإلل بحاصم لقعلاو .لقعلا ىهو ناسنإلا بيكرت ىف ةمثاد ةادأ

 نع اهب قيدصتلا ىلإ هرعدتو ةلاسرلا هذه هبطاخت مث نمو .هیف نوکی ناکم یآ یفو

 - هلقع مادختسا ىف صلخأ ول - اًرغم دجي الف «هبيكرت ىف ةنماكلا ةادألا هله قتيرط

 . قح نم اهيف اب ميلستلا نم

 مهبلاطي لب «قالطإلا ىلع ءىشب ىمعألا ميلستلاب سانلا بلاطي ال نآرقلاو

 اوملسي ىكل - ميلستلا ةبجاولا ةيهولالا ةيضق ىتح - اياضقلا لك ىف ركفتلاو ربدتلاب
 . لقلقتي الو زتهي ال اًخسار میلستلا یقبیف ‹عادتقا نع

 نم اهلك ىهو - ثعبلا ةيضق «ىحولا ةيضق «ةلاسرلا ةيضق ءةيهولألا ةيضق
 :سانلل لاق امنإ !ليلد الب اهب ميلستلا نآرقلا بلطي مل - ةيساسألا ناعيإلا ناكرأ
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 نع هللا زجعيأ !؟هللا عم هلأ ءربدتلاو ركفتلا دعب مكسفنأ اولأسا مث اوربدتو اوركف

 ىذلا باوجلا ناك اذإف !؟مهتبساحمو ىتوملا ءايحإو ىحولا ليز لسرلا لاسرإ
 . قيدصتلا بجوو نذإ نالا بجو دقف «ىفنلا وه لقعلا هيلإ لصي

 هل نإف «ءیش لکب املع طیحی نآ عیطتسی یرشبلا لقعلا نأ كلذ ىنعم سیلو

 لقعلا اعد دق مالسإلا نأ ىنعملا نكلو .لواح امهم اهزواجتي نأ عيطتسي ال ادودح

 ةسيئرلا قئاقحلا كلت ىف نيقيلا ىلإ لصيل «هل حاتم وه اميف لمعي نأ ىرشبلا
 .تالاسرلا نيب اذهب درفت دق مالسإللا نأو «نايإلا ساسأ نوكت ىتلا ىربكلا

 قلعتي اميف رصحني ال ةيمالسإلا ةوعدلا هذه هب زيمتت ىذلا ىركفلا جهنملا نأ ىلع
 . ىرخأ نيدايم لمشيف دتمي لب «ةديقعلا رومأب

 فرعتيل نوكلا ىف هللا تايآ ربدتي ناب ىرشبلا لقعلا بلاط دق نآرقلا ناك اذإف

 هبلاط دقف «ريدق ءىش لك ىلع وهو ضرألاو تاوامسلا كلم هل ىذلا قلاخلا ىلع

 اذه ريس مكحت ىتلا ةينابرلا ناسلا ىلع فرعتيل تايآلا كلت ىف ركفتلاب كلدك

 رخسو :تاقاط نم نوكلا اذه یف هل هللا رخس ام مادختسا نم نکمتیل «نوکلا

 .]۳ :ةيثاجبا] ( هم اعيمج ضرألا يف امو تاَومسلا يف ام مك

 الصف اوتيل ةرصبم راهللا ةيآ انلعجو ليلا ةي ًتوحمف يار اهثلاو ليملا العجول

 (البصقت هلص ءيش لك باسحلاو نيسلا دع اولو مكبر نم

 :۱١[. ءارسإلا]

 ۱۸٩[. :ةرقبلا]  تيقارم يه ل ةلهألا نع كنوانسي ل

 ....اووادتف متضرم اذإف ٌءاود ءاد لكل هللا لعَج دَ

 ءايشألا ةدهاشم بلطب ىفتكت ال ىتلا ةنسلاو نآرقلا ىف تاهيجوتلا هذه لاثمأ نو

 هرداصم نم ملعلا بلطت ةيمالسإلا ةمالا تثعب ىتلا ىهل < ءاهللع ىلإ رظنلا تفلت لب

 تذملتت ىتلا ةيتاذلا ةيملعلا اهتكرح دعب نم ئشنت مث ‹«ذئموي ةحاتم تناك ىلا

 ةظحاللاو ةدهاشملا جهنم اهيف ام رربآ ناكو ..اهتضهن تاأشنأف ابرو اهیلع

 .رضاحلا ىملعلا مدقتلا لك هساسا ىلع موقي ىذلا ‹بيرجتلاو

 .ملسم ءاور )1(

 ۳١



 حاتي ام ردقب) عيرشتلا ةمكح ىف لمأتي نأ ىرشبلا لقعلا نم نآرقلا بلطي كلذك
 اذه لثمب ماكحألا تايآ نم ريثك متتختف تخ ءامهفتم ایعاو هقیبطت ناک هقبط اذإ یتح (هل

 :IN رونا نران مكمل تابالا مك هلا نب كلذ : بيقعتلا

 ملسملا لقعلا هجتنأ ام نمثأ وهو ‹«ىمالسإلا هقفلا ًأشنأ ىذلا وه هيجوتلا اذهو

 . .ةايحلا تماد ام ومنلاو ةايحلل ًاباقو يح جاتنلا اذه لازي امو «عئاور نم

 رشبلا ةايح ريست ىتلا ةينابرلا ناسلا ربدت ىلإ يرشبلا ٍيلقعلا هجو مالسإلا نآ اہک

 ]۳ :تنلا] اليد هللا ةتسل دجت ناو :ضرألا ىلع

 ١١ :دعرلا] ( مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ

 رابع يدل نت ی ا ید تک مب رور داق وغ

 ]٤ا :مورلا]  نوعجري مهلعل

 اهاترمدف لوقا هيلع قحف اهيف اوقف اهيفرتم اترمأ ةيرف كلهن نأ اندرأ اذإو
 ١١[. :ءارسإلا] ( اريمدت

 ي ضرألاو ءامّسلا نم تاكرب مهيلع احتفل اوقلاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو
 ۹١[. :فارعألا]

 اونو ام اور اذإ ىح ميش لک باوبآ مهیلع اعف هب اورگذ ام اوس امل

 ٤] :ماعئالا] 4 توسلبم مه اإ غب مهاندخأ

 ۲١[. :لافنالا] صاح مكنم اوم نيذلا نبيصت أل ةف اوقئاو ل

 هنم اباقع مکیلع تعبي نا هللا نکشویل وا رکنا نع نوهنتلو فورم اب نرماخ «
 .۱۲ہکل ٌباجتسپ الف هنود مث

 الب ىضق ال هتايح نأ ناسنإلا فرعي نأ ىه تاهیجوتلا هله نم ضرخلاو

 وآ ادرف ناسنإلا هلمعي لمع لك نإ لب .هلمع جئاتن نم یفعم سیل هنآو ‹ طہارض

 لٌدبتت ال ةينابر ننس بسح «ةرخآلا ىف وأ ايندلا ةایحلا یف ءاوس هبقاوع هل ةعامج

 ىذلا قيرطلا ربدتي نأ هيلع كلذ لجأ نمف .ةعامج الو اًدرف ىباحت الو لوحشت الو

 هيلع مدقي نأ لبق هلمع بقاوع رېدتیو ‹ هکلسي نأ یغېلي

 . ىذمرثلا هاور )0
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 : خيراتلا ةربع ۳ ربدشي نآ ىرشبلا لقعلا نم مالسإلا بلطي كلذکك

 یکم قاع ناک یک اورظناف سرألا يف اوريسف نس مكلف نم تلخ دق
 r :نارمع لآ]

 وقر
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 :رفاغ] قاو ۲۱[.

 اهن اهب نعم ناذآوأ اهب نوقع بوف مهل نوف ضرألا يف اوريسي مقا

 :٤٤[. جل ا] ( رودصلا يف يتلا بولا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال

 ريغب تثدح ثداوحلا نم ةعومجم هنأ ىلع ال خيراتلا ةسارد وه نذإ بولطملاف

 اًطابر كانه نأو «ةتباثلا ةينابرلا ننسلا بسح ىرجي هنآ ىلع نكلو «ةلالد الو طبار

 ربدت اذإف ءةعباثلا ناسلا كلت بسح ريسي ىذلا ءرودقملا هللا ردق وه ثادحالا طبري
 ءاطخأ نم نوقباسلا هيف عقو اميف عقي الآ نيمق هنإف ‹خيراتلا ةربع ىعوو كلذ لقعلا

 ةايحلا ىف اًنمآ ریسیف «ةينابرلا ننسلا عم مدطصت ال ثيحب هاطحخ موقي لب ‹اياطحخو

 .ةرخآلا رادلا ىف نمألا ىلإ هب ىدؤي قيرط ىفو ءايندلا

 نأ ىرشبلا لقعلا نم مالسإلا بلطي ىتلا تالاجملا صيخلت نكي كلذ ىلعو

 :ةسمخلا تالاجملا هذهب اهيف ركفتي

 ١ ميشو هب نامإلاو قلاخا ىلع فرعتلل نوكلا ىف هللا تاپآ یف ربدتلا ۔ ١

 صالختسال نوكلا ريست ت ىتلا ننسلا ىلع فرعتلل نوكلا ىف هللا تایآ یف رہدتلا ۔ ۲

 .ضرألا ةرامعل اهریخسٹو هتاقاط

 . سانلا ةايح ىف ةددجتملا لاوحألا ىلع هقيبطت ناسحإل عيرشتلا ةمكح ىف ربدتلا - ۳

 ةايح ميوقتل اهاضتقب ضرألا ىف سائلا ةايح ريست ىتلا ةينابرلا نأسلا ىف ربدتلا ٤

 .ىرشبلا عمتجملا

 ىلع ةماقتسالاو ءءاطحخألا بلجت ىف اهنم ةدافتسالاو خيراتلا ربع ىف ربدتلا ٥

 . حيحصلا قيرطلا

 .ديغملا رمخلا لمعلا هيف لمعي نآ ىرشبلا ركفلل نكي لاجم عسوأ كلذو
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 يرشتلا اهرداصم ىنض ٦
 ةقباسلا تالاسرلاف . ةيعيرشتلا اهرداصم ىلغ كلذك ةوعدلا هذه هب تزيمت امم

 مل ىتلا ةوعدلا هذه امأ .اپبسحيف لزنملا باتكلا ىف ةرورصحم اهتاعیرشٹ دجت اھلک

 دمأالو ةفاك ةيرشہلل تلرن امنإو «ةدودحم نامزلا نم ةرتفل الو نیدودحم موقل لزات

 مئالت ةيعيرشتلا رداسعملا ىف ةسب هللا اهصح دقف ‹ةعاسلا مايق ىلإ دتمم نمزلا نم

 هلمجأ ام لصفت ا لوسرلا ةنس باتكلا عم دجنف ءاهنامر دادتماو اهتعقر ةعس

 ةالصلا هللا ضرف دقف . ىرحخأ ةرات محلا ريرقتب لقتستو ‹ةرات هماكحأ نيبتو باتكلا

 ىتلا ىه ةنسلاف «ةاكزلا ىف رمأالا كلذكو . ةئسلا اهتنيب ةالصلا ماکحا نکلو - ًالثم ۔

 ةدرلا دحك ماكحألا ضعبب ةلسلا تلقتساو .اهریداقمو اهعاونأو اهماكحأ تلصف

 .خلإ . .ءارشلاو ميبلا ماکحأو ‹ نصحملا ىنارلل مجرلا مکحو رمللا دحو

 ىف وأ «صن هيف دري مل اميف حوتفم داهتجالا بابف ةئسلاو باتكلا بناج ىلإو
 لفك ىذلا وه اذهو < ماتش لوسرلا دهع ىف عقت مل ةلاح ىلع صنلا قيبطت ةقيرط
 ىف ةايحلا لعجو «ءهنع قيضت الو رشبلا ةايح ىف مئادلا ومدلل عستت نأ ةعيرشلا هذهل

 نأل ةقباسلا تاوعدلل احاتم نکی ملام وهو «دمجتت الو ادب ومنٿو كرسحتت اهلط

 ءال ځسان الف ةلاسرلا هذه امأ ءاهدعب خسنت نمزلا نم ةدودحم ةرتف اهل ردق هللا

 .ضرألا ىلع ةددجتملا ةايحلا ةكارمو دادتمالا ىلع ةردقلا هللا اهبهو كلذل

 :ةعبرألا لوصألا هذهب مالسإلا یف ميرشتلا رداصم ءاملعلا دعيو

 .باتكلا (1)
 .ةلسلا (ب)

 .عامجإلاو (ج)

 .سایقلاو ( د )

 ؛ةيرشبلا ةرطفلل اهتقفاوم ۷

 نأ اذه ىلعم سيلف ةيرشسبلا ةرطفلل اهتقفارب تزيمت ةلاسرلا هذه نإ :لوقن نيح

 ًالصأ هللا دنع نم تالاسرلا لكف .اهل ةيفاجم وأ ةرطفلل ةفلاخم ةقباسلا تالاسرلا
 دق انفلسأ امك ةقباسلا تالاسسرلا نكلو (دعب اميف فيرحتلا اهباصأ دق ناك نإو)
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 تناك كلذل «ةدودحم نمرلا نم ةرتفلو ‹ نیدودحم موقل تءاج اهنأ اهيف یعور

 دقف نمزلا ىف ةدتمملا ةيم اعلا ةلاسرلا هذه امأ .ةيئزجو ةيلحم اًرومأ جلاعت اهلك

 وأ هنامز وأ هتخل وآ هنول وأ هسنج نع رظنلا فرصب «هلك ناسنإلا رمأ حلاعتل ثءاج

 عم ال اهلاوحأ عيمج ىف اهتاذ ةيناسنإلا ةرطفلا عم لماعتت ىهف مث نمو . .هلاکم

 نوكت نأ هتردق تلج اهلرنم ندل نم اهيف ىعورف «ناكملا الو نامزلا الو ةغيبلا
 .اهب ةسبلتمو امامت ةرطفلل ةقفاوم

 لزنم وهو .اهل حلصي امو ءاهحلصي اب ميلعلا ةيرشبلا ةرطفلا قلاخ وه هللا نإ

 سانلا رطَف يتلا هللا ترف ظ :ناسنإلا دق ىلع هلصفو .ملع ىلع هلزن .نيدلا اذه

 ۳١[. :مورلا] ( ميلا نيدلا كلذ هللا لحل ليدبت ال اهيّلع
 هللا جهنم نع اديعب ةيلهاجلا مظنلا ىف ةيرشبلا تبلقتو «نمزلا رم املكو

 اذه ةمكح نم انيلع اًيفاخ ناك ام انل نيبت «تافارحنالاو تابارطضالا اهتباصأف

 .اهتافارحنال هيوقتو ةيرشبلا ةرطفلل هتقفاوم ىف نيدلا

 ةرطفلا ىف هللا اهعدوأ عفاودلا نم ةعومجم هللا اهقلح امك ةيرشبلا ةرطفلا ىف نإ

 ماعطلا عفادک ‹ضرألا ىف ةفالحلا رمآ نم هب فلك اب مايقلا ىلع ناسنإلا نيعتل

 هذه نکلو .خلإ . .تاذلا تابثإو كلمتلاو سنجلاو نكسملاو سبلملاو بارشلاو

 طہاض الب تکرت اذإ یرشبلا نایکلا ىلع ةريطخ ضرألا ةرامعل اهترورض عم عفاودلا

 الف ةكرحلا نم لوقعملا ردقلاب عفاودلا هذهل حمسي ىذلا وه لثمألا ماظنلاو .اهناطلس

 ىلإ لوحتت الف اهقلطنم طبضي هتاذ تقولا ىفو ءاهلوصأ نم اهتبكي الو اهلطعي
 تقولا ثاذ ىف هكولس طبضنيو «بيطلا عاملا نم هبيصن ناسنإلا ذحخأيف «تاوهش

 .رامدلاو بطعلاب هيلع دوعت ال ىتلا دودحلا ىف

 .مالسإلا هعنص ام وه طبضلاب كلذو

 هتاذ تقولا یفو «هرکنتسی الو اهنم اًئیش رذقتسی ال ‹لمعت نآ اهلك عفاودلل حيتي

 ةعفر نم ناسنإلا كلمي ام ىصقأ ىلإ اهب عافترالاو عفاودلا هذه بيذهت ىلع لمعي

 دودا ةطعبضنم تاب اغار ةحماج تاوهش حبصت الف «یرشبلا هنایک دودح یف
 (اهوبرقت الف لا دودح كلتإل :اهنع لاقو - هتركجإ هملعب - هللا اهمسر ىتلا
 ]۹ :ةرقبلا] ( اهودتعت الف هللا دودح كلت طر .[۱۸۷ :ةرقبلا]
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 .اهتبکتو طفل عفاود لطعت اهنال «ةينابهرلا مالسإلا رقي ال كلذل

 هتدابع نع اولاسف ایام هللا لوسر توب نم تیب ىلإ طهر ةثالث بهذ

 الو ّرهدلا مصاف انآ اما :مهدحا لاقف “هولاقت مهناک اورا املف « م
 جزا الفا نأ اّن :ثلافلا د مان د م موقف انآ امآو :رخآلا لاقو «رطفآ

 ایر نح اسا جورا تقرا ماو شاری ا کد ا

 ,2٩:یتم سيلف یتس

 ةيلهاجلا عنصت امك ةحماجلا تاوهشلا م تثتالفنالا مالسإلا قي ال كلذك

 كرد ىلإ ناسئإلاب طحنتو «قالحخألا دسفتو ةرطفلا دسفتف «ةصاخ ةفصب ةرصاعملا

 .ناریحلا

 بارشلاو ماعطلا رمأ ىف قباسلا ثيدحلا ىف هنم اجذوم انيأر ىذلا - نراوتلا اله
 - ؟ميوقت نسحأ یف ناسنإلا لعجي ىذلاو ‹سنجلا ةقالعو دسحلا ةحارو

 ةيكلملا كلذل اًجذومب ذخ . .ءانشتسا الب ةايحلا تالاجم عيمج ىف مالسإلا هميقي
 .ةيدرفلا

 نع اشنيف طباوض البو دودح ريغ ىف كلمتلاب درفلل حمسي ىلامسارلا برغلا لإ
 .برغلا ىف دوجوملا ىداصتقالاو ىعامتجالاو ىسايسلا ملظلا كلذ

 ىلإ ىذأ ام . .اقالطإ ةيدرفلا ةيكلملاب حمست الف كلمتلا ةعرن تبكت ةيعويشلاو
 عرازم بصخأ كلمت ىتلا - ايسور تحبصأ ىتح جاتنإلا صقانتو ةيدرفلا زفاوحلا لتق
 اکیرمأ نم حمقلا داریٹسا ىلإ جاتحت  ءاضيبلا ایسورو اینارکوآ یف «ملاعلا یف حمقلا

 .رايهنالا ىلإ ةيعويشلاب رمألا ىهتناو !جاتنإلا زجع ببسب
 .كلت الو هذه عنصي ال مالسإلاو

 ةيدرفلا زفاوحلل حیتیل ءأدبملا ٹیح نم ةيدرفلا ةيكلملا حیبیف ةرطفلا عم ىشمتي هنإ

 ملظلا عنمت ىتلا طباوضلا عضي هلكلو «ةيعويشلا عنصت امك اھتبکی الو ‹«لمعت نأ
 شغلاو ة ةقرسسلاو بهنلاو بلسلاو بصفلاو راکتحالاو ابرلا مرحيف . .داسفلا عنعو

 .مهرظن ىف ةليلق اهوأر :یآ (۱)

 . یراخپلا هاور (۲)
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 ءارقفلا كرشتو مخضتلا نم دحت ىتلا ةاكزلا ضرقي مث .لاملا ةيمنتل وآ كلمتلل قرطك

 فرتلا مرحيو «زنكلا مرحيو ءهللا ليبس ىف قافنإلا بجويو .ءاينغالا دهج ىف
 داسف نم ىلامسأرلا برغلا ىف ثدحي ام عنمت طباوض اهلك هذهو .لاملاب ةليخملاو
 . یداصتقاو یسایسو یعامتجا ملظو یقلخ

 نيبو نيدلا اذه نيب لماكلا قفاوتلا دجت ةايحلا تالاجم عيمج تعبتت ول اذكهو
 «هثودح دنع هحلاعت وأ فارحنالا عنمت ىتلا تاهيجوتلا دجت امك ؛ةيرشبلا ةرطفلا

 .رارقتسالا ىلإ نوكت ام برقأ ةايحلاو «ةمالسلا ىلإ نوكت ام برقآ طفلا لظتف

 :اهرسیو اهتحامس ۸

 (ميهارنإ مكيبأ هلم جرح نم نیلا يف مكيَلع لع امو مكا وهل
 .[۷۸: ڄحلا]

 ٠۸١[. :ةرقبلا]  رسعْلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري
 .[۲۸ :ءاسلا] ( افيعض ناسنإلا قلخو مكنع فقَحي نأ هللا ديري
 نم مكنم دحأ ءاج وأ ٍرقَس ىلع وأ يضرم معك نإو اورھطاف اج مک نإ

 مكهوجوب اوحسماف ايط اديعص اوف ءام اودجت ملف ءاستلا متسمال وأ طئاَا

 هتمعن میلو مکر هيل ديرب نکو جرح نم مکیلع لعجیل هللا دیرب ام نم مکیدیآو
 .]“ :سلا] (نررگشت مکلع مکیلع

 .٠٠بَل الإ دحأ نيدلا داشي نو رسي نيدلا اذه نإ

 سانلا تانعإب هللا لعفي اذامف !سانلا هب تنعپل ًالصأ نيذلا اذه لزني مل هللا نإ

 :NE ةرقبلا] 4 ميحر فوءرل ساتلاب هللا نإ ؟مهيلع ديدشتلاو

 ام :كلذك ةرخآلا ىف مهبيعتو سانلا باقع ىلإ ةجاح ىف سيل هللا نإ لب

 ٤١[. :ءاسلا] ( اميلع اركاش هلا اكو منمآو متركش نإ مكباذعب هللا لعفي

 نأ لجأ نم ..مهتحلصم لجآ نم . .مه مهلجأ نم نيدلا اذه مهيلع لن امنإ

 . یئاسنلاو ىراخبلا هاور )1(
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 ىذلا ميركتلل نيلهؤم اونوكي نآ لجأ نم .مهقلخ امك «میړقت نسحا یف» اونوکی
 .]۷. :ءارسإلا]  مدآ ينب ر انمرک دقلو :هللا هب مهمرک

 - هوعبتا اذإ مهييلي مث مهتحلصم لجأ نم نيلا اذه مهل لعجي هتمحر نم هنإ مث

 . اًميلع اًركاش هللا ناکو» ه هولمع ىذلا حلاصلا لمعلا ىلع مهل ةافاكم هناوضرو هتنجب

 ال - ناسنإلاب قتئاللا ماقملا ىلإ اهب عفتريل ةيرشبلا سفنلل هتج اعم ىف - مالسإلاو
 اًضرف ىلعألا لئملا هيلع ضرفي الو !هلاصوأ قزميف ىلعأ ىلإ املج ناسنإلا بذجي

 فلايو هتاوطحخ ميقتست ىتح ةمقلا وحن هب دعصي ةوطحخ ةرطح هذحأي امنإ !هلع زجعيف

 !هیلع صرحي مٹ ‹ هبي مث «درعصلا

 لياولا كروب مث هنردب ةايلا ميقتست ال ىلا ىندألا دملا طق مالسإلا ضرفي اغنإ

 بح سانلل نیز :د دوعصصلا ىف رمتسملا بيبحشلا عم «هاركإ نود ليبتلا عوطتلل

 ةموسملا ليخلاو ةطفلاو بهلا نم ةرطقملا ريطانقلاو نيلاو ءاسنلا نم تارهشلا
 مكعينوأ لف 9 بالا نسمح ةدنع هللاو ايلا ةايحلا عاق كلذ كرحلاو ماعنألاو

 ايف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهر دنع اولا نيل مكلذ نم ريب
 انما امن انر نووي نيدلا هه دابعلاب ريصب هللاو هللا نم ناوضرو ةرهطم جارزأر
 نيقفملاو نيدناقلاو نيقداصلاو نيرباًصلا 0 راثلا باع انقو ابو ان رفاق

 NV E : :نارمع لآ] ( راحسألاب نيرفغتسملاو

 سالا ىلإ ةببحم تاوهشلا هذه نإ ؟ةيرشبلا سفنلا مالسسإلا جلاعي فيك تيارأ

 نوكت ادودح طقف اهل مسر امنإ !الك ؟اهتاذ ىف هللا اهمرح لهف «ةيآلا ررقت امك
 الإ ةايحلا حلصت ال ىتلا ىه دودحلا كلتو .اهجراحخ ىف اًمارح «اهلحاد یف لالح
 هذه نم ففختي نأ ناسنإال ببحبي مالسإلا نكلو .ةضورشضفم نذإ ىهف ءاهہ

 - هللا لیبس یف داهحلا نع هلغشت ال یتحو ا

 :هدپ یذ ئداب هل لوقیف :هترخآ عیضتف هللاب نالا نع هدصت وأ - ةرورض, وه

 اهيف ا ةلحملا ؟تاوهشلا هذه مم قاراتسالا نم ريخ ( مکلذ نم ریخب مگا لف

 ةعئار ةفيفش ةليمج ةروص مسري انه ؟ميعنلا اذه نمو .ناوضرو دلاحخ میعن نم

 نوتناقلاو نوقداصلاو نورباصلا مهنإ : ميعنلا كلذ نوقحتسي نيذلا هللا دابعل ةبادج
 نآرفلاو .سفنلا ىلإ ةبيبحو ةليبن اهلك تافص . .راحسألاب نورفغتسملاو نوقفنملاو
 هذه ليصحتب هسفن ناسنإلا لغش نإ تيارأ . ليمجلا قئارلا ضرعلا اذهب اهياع عجشي
 - هسضن تاذ نم - هنإ !الك !؟تاوهشلا ىف قرغتسي دوعيأ «ةليمجلا تافصلا
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 ىف هنم مالسإللا ديري امو ‹«تانعإلاب الو رسقلاب ساسحإ نود ءاهنع فرصنيس

 عفرتلاو ففختلا فارصنا امنإ «تنعملا ةينابهرلا فارصنا اهنع فرصني نأ هتاذ تقولا

 . .لوقعملا بيطلا ردقلاب ىضرلاو

 :لفاونلا ىف ببحي هنكلو «ةليللاو مويلا يف ةددحم تاولص مالسإلا ضرفيو

 هب عمل ىلا دعس تک هنآ اذا حا یک ِلفاوتلاب يلا برقي یدبع لازیام»
 8. .ًاهب شطب یتلا دیو «هب رص یذلا هرصبو

 . لفنلا مايص ىف ببحي هنکلو «ناضمر رهش مایص ضرفي كلذكو

 .هللا ليبس ىف قافنإلا یف ببحي هنکلو «لاملا ىف ةئيعم ريداقمب ةاكزلا ضرفپو

 ؛ هيلع ميقتسيو ربحي ېتح دوعصلا ىف هببحي قفر ىف ناسنإلا ديب ذخأي اذكهو

 مهيَلع لرتعت اوماقتسا مل هللا تبر اولاق نيذلا نإ : فصولا اذه هيلع قبطنيف

 .]- :تلصف]  ذودعوت منك يلا ةئجلاب اورشبأو اونزحت الو اوفاخت الأ ةكلالمل

 ةقاطلا دودح ىف نوكت نأ اهيف ىعور دقف اهتاذ ىف ةضورفملا فيلاكتلا اما

 A1] : ةرقبلا]  اهَعسو الإ اسف هللا فلكي ال ل : ةيرشبلا

 هللاو) فيلكتلا نم ارارف الو ءاعدا ال ايق يقح ارجع - اهنع ناسنإلا زجع نإف

 اندخاۇت ال ار :لوقي نآ ههجويو «هزجع رادقمب هلع ففخي هللا نإف _ (هب ملعأ

 الو ار انف نم نيذلا ىع هتلمح امك ارصإ اتيَلع لمحت الو ار اناطخأ وأ انيس نإ

 YAT] : ةرقبلا]  انمحراو اتل رفغاو اتع فعاو هب انلَةقاَط ال ام نلمح

رصأ اذإ الإ هتمحر نم هدرطي ال هللا نإف لر نإ مث
. . 

 rv] : :ةرقبلا] (ميحرلا بأول وه لإ هيلع باق تامل هَر نم مذآ یف و

مو مهبونل اورفغتساف هللا اوركذ مهن اوملَظ أ ةهحاق اول اإ نیدلاو
 ن

 و نومعي مهو اوعف ام ىلع اررصي ملو هللا لإ | بونذلا رفعي
 مهزازج كو

 ( نيلماعلا رجأ معنو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانجو ۾ مهر نم ةرفغم

 .[۱۳۹ «۱۳۰ :نارمع لآ]

 !؟نيبنذملا عم ىتح كلذ نم ٌربكأ ةحامس یاف

 . ىراخبلا هاور یسدق ثیدح (۱)
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(4) 
 ايلعلا ميقلا نم ةلاسرلا هب تءاج ام مهأل جذامت

 ؛ديحوتلا ةديقح خيسرت.١
 دق سانلا نوكي ىتلا ديحرتلا ةديقع ءايحإ لجأ نم اًساسأ تءاج تالاسرلا لك

 اوبتجاو هللا اودبعا نأ الوسُر ةمأٍلك يف اقع دقلو إف :كرشلا ىلإ اهناع اوفرحنا

 :٠[. لحنلا] ( توغاطلا

 ٥] :ءايبنالا1

 نآرقلا اهالوأ ىتلا ةيانعلا ىدم روفلا ىلع ظحالي نآرقلا ربدتي نم نإف كلذ عمو

 . ةقباسلا تالاسرلا ىف ةقوبسم ريغ ةقيرطب ‹«ةريطخلا ةيضقلا هذهل

 لكل كلذك اهلزنأو «نامزلا رخآ ىلإ اهدادتماو ةلاسرلا هذه ءاقب ردق دق هللا نإ
 لابلا ىلع رطخت نأ نكي ىتلا تاهبشلا لکل ةشقانم نآرقلا ىف دج كلذل .نيملاعلا

 نم ىلجنت ىتح تاهبشلا هلهل ةبئادو ةديدش ةدراطمو «ديحوتلا ةديقعل ةبسلاب
 .قالطإلا ىلع شبغ لك نم ةيفاص ةديقعلا صلختو «سوفنلا

 برعلا نيب ءاوس ؛هلوزن تقو ةمئاق تئاك تاهبش ىلع دری ناک نآرقلا نإ ةقيفح
 تلذب ىتلا ةميظعلا ةيائعلا نكلو .ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهآ نيب وآ نیينثولا
 اهنم دوصغملا لب «بسحف تاهبشلا كلت ىلع درلا ردق ىلع تسيل ديحوتلا ةيضقل

 .اًدبآ كلذ دعب علتقت ال ثيحب سوفنلا ىف ديحوتلا ةديفع خيسرت
 تاهبشلا ىلع درلا درج اهب دصقلا نكي مل ةيانعلا هله نآ ىلع لیلد یوقآو

 «ديحوتلا ىف ثيدحلا نإ «بسحف باتكلا لهأو نيكرشملا برعلا سوفن ىف ةمئاقلا
 لک لمشی یتسح سفنلا یف هتحاسم عیسوتو « هب نالا حیسرت ىلإ ةوعدلاو

 نأ دعب یتحو ءاونمآ نآ دعب ىٿح «ةنيدملا ىف نيدمؤملا ىلع لزدتي لظ «اهراطقآ
 نود نم هسرحت ةلودو ءنيدلا اذه ةرصن ليبس ىف لتاقي نمؤم عمتجم ماف

 : نيدتعملا
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 4 هلوسر ىلع لزت يذلا باتكلاو هلوسرو هللاب اودمآ اونمآ يذلا اهيأيإ»

 ۱۳١[. :ءاستلا]

 ىلإ مهتوعدو . .نينمؤملل نكلو راًفكلل تسيل - حضاو وه امك - انه ةوعدلاف

 ديزم ىلإو نالا ىلع صرحلا ىلإ مهتوعد اهانعم - لعفلاب نونمؤم مهو - ناميإلا
 !نايإلا نم

 ىف اهعبتتو . .نايب ىلجأب كرشلا ةيضقو ديحوتلا ةيضق نآرقلا ىلج دقل ءمعن
 الو اهنم ةيحان ىأ ىف كرشلا ششعي ال ىكل ءاهتاينحنمو اهبورد لكب ةيرشبلا سفنلا

 .هسفن ةليخد ىف رطخي وآ نمؤملا نع ردصي روعش وأ ركف وأ لمع ىأ طلاخي

 نأ ىهو «ةيمهألا تاجرد ىصقأ ىلع ةيضق - ءدب ىذ ئداب - نآرقلا نيب دقل

 مكحلا كلذك لمشي هنكلو «هللا ريغل دبعتلا رئاعش ميدقت ىف اًروصحم سيل كرشلا

 : هللا لزنآ ام ریغپ

.[Y: [فارعالا 

 الو انؤابآ الو نح ميش نم هنود نم ادع ام هللا ءاَش وَ اوك رش نيدلا لاو

 o] : لحنلا]  ء يش نم هنود نم انمرح

 یآ «هللا نود نم ءايلوألا عابتال ونص - «فارعألا» ةيآ ىف - هللا لزنآ ام عابتا مدعف

 ةدابع ىه اذإف - نيكرشملا ناسل ىلع - كرشلا لامعآ لصفت «لحنلا» ةيآو .كرش هنأ

 .هللا لزنآ ام عابتا مدع یآ ءهللا نم نذإ ريغب (ليلحتلاو) ميرحتلاو هللا ريغ

 مهني رجش اميف كومكحي يح نودمؤ ال كرو الف : ٠١[: :ءاسلا] ىف ءاچو

 .( اميل اوملسيو تيضف امم اجرح مهسفنآ يف اودجي ال م

 :ةروصلا هذه ىلع صنلا رركتي ةدئاملا ةروس یفو

 .[٤٤:ةدئالا] ( نورفاكلا مه كلوا هللا لرنأ اّمب مكي مل نمو ل

 ه :ةيآ] (نوملاطلا مه كمر للا لَرنأ مب مكي مل نمو ل

 ٤١[. :ةيآ] ( ةوقسافلا مه كما هلا لزنأ امب مكي مل نمو ل
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 ةعيرش ىلإ مكاحتلا وه نايإلا ىوعدل ىقيقحلا كحملا نأ رقي رونلا ةروس ىفو

 قیِرُف یونی مٹ انعطأو لوسرلابو للاب اتما !نولوقيو ل :ةبذاك ىوعد ىهف الإو «هللا
 مهب مكحيل هلوسرو هللا ىأإ اوعد اذإو 0 نينمملاب كآوأ مو كلذ دعب نم مهنه

 مهبولف يفأ ىه نعم هيلإ اوئأي حلا مهل نكي نإو ۵ نوُضرْعُم مهنَم قيرف اذإ
 ىه ةرملاطلا مه كنأرأ لب هلوسرو مهّلع للا فيجي نأ نوفا مأ اوباترا مأ ضرم
 انّعَطأو انعمس اولوقي نأ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نيدمؤملا لوق ناك امن

 ٤١۷ ٠١[. :تايآلا]  ةرحلفمْلا مه كعلوأو

 وه هدحو هللا نأ  ةظوحلم ةضافتسا ىف - سانلا عماسم ىلع رركي نآرقلا لظيو
 هدحو وهو «هتدابع یغېنی یذلا هدحو وهف مث نمو «نوكلا اذه یف ام لکل لاخلا

 .رومالا نم رم لک یف مکمل ا هل نوکی نآو عاطی نآ یغبنی یدل

 .[٤٠:فارعالا] ( رمألاو قلحْلا هل الأف

 هل سالا رذكأ نكلو ميقا نيدلا كلذ هاي الإ اردبعت الأ رم هلل الإ محلا نإإط
 ٤١[ :فسوي] (نومْلعي

 ١ :ىروشلا] هللا هب نْذأي مل ام نيَدلا نم مهل اوعرش ءاکرش مه ما

 ىذلا «نوكلا ىف هللا تايآل ضيفتسملا ضرعلا ءىجي ةيضقلا هذه ضرعم ىفو

 ناب نامإلا ةيرشبلا سفنلا ىف قمعتي ىتح «ةظوحلم ةروصب ميركلا نآرقلا هب رخزي
 . كيرش ريغب هدحو دوبعملا وهف مث نمو «هدحو قلاخلا وه هللا

 : اهنم ةددعتم لئاسو ةديقعلا هذه خيسرتل نآرقلا ذختي مث

 لظي ىثح ءهاوس دنع نم ال هدحو هللا دنع نم اهنأو هللا معنب مئادلا ريكذتلا ١

 .هلضفو همعن قيرط نع هللاب بلقلا ىلوصوم سالا

 كلي ال اًدحأ نأو «هللا نم ردقب وهف ناسنإلا بيصي ام لك نأب مئادلا ريكذتلا - ۲

 .روصلا نم ةروص ىأب هللا ردق رييغت

 تافصلاو ىنسحلا ءامسألا تدرو دقو . ىنسحلا هثامسأو هتافصب هللاب فيرعتلا ۳

 خسرتو هللا ةينادحوب ساسحإلا قمعت ةروصب هللاب فيرعتلا ضرعم ىف اهلك
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 ديحوتلا ةديقع قيمعت ىف رثألا ةديعب ةيوبرت ةليسو ىهف سوفنلا ىف اهب نايإلا
 . سفنلا ىف

 'ريغ ةروصب نينمؤملا سوفن ىف ديحوتلا ةديقع ثقمعت اهريغو لئاسولا هذهبو
 اهيلإ قرطتي ال ةملسم ةديقع ضرألا ىف ديحوتلا ررقتو «ةيرشبلا خيرات ىف ةقوبسم

 ةديقع ءالج نآ j ‹ نيملسملا ص عقت تافارحنا نيحلاو نيلا نيب اهباش نإو ءكشلا

 نع اوعجري نآ نوفرحنملا ثبلي ال ثيحب خوسرلاو ةوقلا نم وه مالسإلا ىف ديحوتلا
 . حيحصلا لصألا ىلإ اودوعیو مهفارحنا

 .مالسإلا دعب الإ ةروصلا هذهب ضرألا ىف رمألا اذه ررقثي ملو

 اهنم عاض ىتح اهعابتأ دي ىلع تهوشو تفرح لبق نم ديحوتلا تانايد لكف
 هذهب اًمئاق هدحو مالسإلا ىقبو .هللا دنع نم ةلزنملا هلوصأ تعاضو ديحوتلا رصنع

 ‹ غیزی نم هنع غیزیو «فرحني نم هنع فرحني ‹«ناكرألا تباث «نورقلا ربع ةيضقلا

 ءىفتف «ليج دعب ًاليج لايجألا اهيلإ عجرت ؛«فيرحتلا اهلاني ال ةتباث هلوصأ نكلو
 ١۹[. :نارمع لآ] ( مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ : حيحصلا ديحوتلا ىلإ

 .ةيناسنالا ةماركلازاربإ
 .مالسإلا اهرربأ ام لثمب  قحلاب ۔ ناسنإلا ةمارك زربآ ضرألا ىف ماظن دجوي ال

 - ةرم لوأل - تررق ىتلا ىه اهنآ ىف ةضيرع ىوعد تاذ ةيبرغلا «ةيطارفيدلاو

 : نيتيحان نم ةفئاز ىوعد ىهو .ناسنإلا قوقح

 قوقح ريرقت ىف ةيبرغلا ةيطارقيدلا قبس دق مالسإلاف :الوأ ةيخيراتلا ةيحانلا

 روصعلا مالظ ىف ةقراغ اهموي ابروآ تناكو . .ريدقت لقأ ىلع نورق ةرشعب ناسنإلا

 الو مهل قوقح ال ألمه سانلا شيعي ثيح «عاطقإلا ةأطو تحت حررت ىطسولا

 «ديبعلا نم فولآو تاثم ىف - دحاو درف وهو - ىعاطقإلا ديسلا مكحتي «ةمارك
 ءاجف ..رجأ الب هضرآ ىف ةرخس مهلّغشيو «ءاش اذإ مهعوجيو ءاش اذإ مهلتقي

 ملاع ىف اهررق «ناسنإلا قوقح ررق نيح مالسإلاف :ايناث ةيعقاولا ةيحانلاو
 ‹«ةريثك بتك ىف ناسنإلا قوقح تررق دقف ابروأ ام . ىلمعلا ذيفنتللو ‹عقاولا

 رامعتسالا ىف ىه نيأ ؟عقاولا ملاع ىف ىه نیآ نکلو . ةيلود قيثاومو ريتاسدو
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 دوسلا مرحي ثيح ةيرصنعلا ةقرفتلا ىف ىه نبأ ؟بوعشلاو ممألا ةمارك بلسي ىذلا
 درطي ثيح «نيطسلف ىف ىه نيآو ؟ناسنإلا قوقح لك نم - دوس مهنأل ۔ طقف -
 ماقت ىتلا حباذملا ىف ىه نيأو ؟قافآلا ذاذش اهلتحيل اهنم درشيو هضرأ نم بعش

 ال مالكو «قرو ىلع ربح ؟نيملسملا ريغ اهكلمن ةيمالسإ ضرأ لك ىف نيملسملل

 . .حقاولا نم هل ديصر

 .اهيف نينطاقللو اهلهأل ةيبرغلا دالبلا ىف «ةيطارقيد» رهاظم كانه نإ ةفيقح

 لحدتت نأ ةطلسلل روجي ال «دقتعی امیف رح < « ملكتي امیف رح «لمعي امیف رح درفلاف

 ريغب لقتعي الف «درفلل تانامض ملو .نوناقلا ىلع یدتعي نیح الإ هنوئش یف

 الو «نوناقلا ىضتقمب الإ مكاحب الو ءىنوناقلا قيرطلاب الإ هعم ققحي الو «ةيرج
 دحلا ىلإ ةيحان نم دتمت ةيرحلا هذه نكلو .. .نوناقلا هررقي اجب الإ هيلع مكحي
 نم رصقتو ءهناولأو هروص عيمجب یقلخلا داسفلا حیبتو رفكلاو داحلإلا حیبتف «دسفملا

 نم وأ بيرق نم رطخلل ةيلامسأرلا حلاصم ضرعتت نيح اديدش ًريصقت ىرحآ ةيحان

 !ميركلا ةيناسنإلا عضوم ىف ناسنإلا عضت دت كانه الو انه ىه الف . .ديعب

 ناسنإلل ةمارك الف «ةيقيقحلا «ةيطارقيدلا ىه اهلأ تمعر ىتلا ةيعويشلا ىف امأ

 ىعويشلا بزحلل وأ ةلودلل ةدحاو دقن ةملكب همف حتفي نأ عيطتسي ال !قالطإلا ىلع

 نم هررحت لباقم - مهمعر یف - هلک اذهو ‹قالطإلا ىلع هل تانامض الو «مكاحلا

 ةماركل ةلذم لاملا سآرو عاطقإلا ةرطيس نإ ةقيقحو .لاملا سأرو عاطقإلا ةرطيس

 ادشأ ىه لب ادادبتساو لالذإ لقت ال رخآ بئاج نم ةلودلا ةرطيس نكلو «ناسنإلا

 ةيدوبع لك نم هريرحتب - ءدب ىذ ئداب ۔ ناسنإلا ةمارك ررقي وهف مالسإلا امأ

 ةطلسلل الو مكاحلل ةيدوبع الف ‹«سيدقتلاو ةدابعلاب هدحو قيقحلا «هللا ريغل ةفثار

 تلا تارابتعالا نم رابتعا یال الو ‹سئجڄلل الو نولل الو «ءهاجلل الو لاملل الو

 . ضرألا ىف سانلا دبعتست

 هللا وهو هبحاص ىلإ هدريو رشبلا نم عيرشتلا قح مالسإلا عرني كلذ ليبس ىفو

 مه) ةداس ىلإ سانلا مسقني نأ دبالف مهسفنأل اوعرش نإ رشبلا نأل «ىلاعتو هناحبس

 وه هللا نوكي نيح امأ .(عيرشتلا مهيلع عقي نيذلا مه) ديبعو (نوعرشي نيذلا

 ىلغلاو «موكحلملاو مكاحلا «ءاوس هل ةعاطلاو ةيدوبعلا فقوم ىف لكلاف «عرشلا

 .ريقفلاو
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 ةمرح لپ ‹طقف لاملاو مدلا ةمرح لفت ا ىتلا تانامضلا مالسإلا عضي مٹ

 ةيناسنإلا ةماركلا ىوتسم ىلع لب « ةيقلخلا ةميرجلا ىوتسم ىلع ال .كلذلك ضرعلا

 ماهتالاب الو ةييغلاب الو ةيرخسلاب الو زمللاب الو زمغلاب ناسنإلا ىلع یّدعشپ الف
 !لطابلا

 ىطبقلا باشلا صاعلا نب ورمع نبا برضي نيحف . عقاولا ملاع ىف كلذ ذفني مث
 ىلإ باشلا دلاو ىكتشيو «نيمركألا نبا انأ :هل لوقيو .قابسلا ىف هيلع قوفت هنل
 نبا برضا :هل لوقیو ءاصعلا رمع هيطعي «هلع هللا یضر «باطخلا نپ رمع

 سالا متدبعتسا ىتم !ورمع اي :هل لوقيو صاعلا نب ورمع ىلإ تفتلي مث !نيمركاألا
 !رارحأ مهتاهمآ مهتدلو دقو

 هانركذ ام بئاج ىلإ ىتش حاون ىف نيدلا اذه ىف رربت ةيناسنإلا ةماركلا نإ مث
 . تانامضلاو قوقحلا نم

 (هللا رفغتسن) هللا نبا ىتأي ىتح رشبلا قانعأ لذتست ةيدبآ ةئيطحخ كانه سيلف - ١

 نم ةرفغلاو ةبوتلا مدآ ىّملتي امنإ !بيلصلا قوف توملاب رشبلا اياطخ هسفنب ىدتفيل
 (ميحرلا بالا وه هنِإ هيلع باتف تاملک هنر نم مدآ یقلتف] :ةرشابم هبر
 .[۳۷ :ةرقبلا]

 هبرب دبعلا لصتي اغإ .هللا نیو ناسنإلا نيب نوطسوتي تونهک كانه سیلو - ۲

 .رافغتسالاو ءاعدلا یفو دبعللا رئاعش یف ةرشاہم

 :ضرألا ىف هللا ردق اهب ىرجي ىتلا جئاتلا نوكت ناسنإلا لمع لالخ نمو - ۳

 (ميسفنأب ام اوريغي ىح موق ىلع اهمعنأ ةع اريَعم كي م هللا نأب كلذ
 ٥۳[. :لافنلا]

 اولمع يذلا ضعب مهقيذيل سالا يديأ تَّبسَك اّمب رحبلاو ربا يف داسقا رهط

 لاقشم لمعي نمف ظ :لامعأ نم هسفنل مدقي اب هريصم ددحي ىذلا وه ناسنإلاف

 .[۸ «۷ :ةلزلزلا] & هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو 0 هري اريح ةرذ
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 أ لامعا یھ امتإ یدابع ای» ا اريح جو نمف اها مگیفوآ مت کل اھیصخ

 . شال ااا ر و نمو هللا محل
 ريسفتلا لوقي امك «ةعيبطلا» الو ةداملا ال ىمالسإلا روصتلا ىف د مدقملا وه ناسنإلا - ٤

 يف ام مكل رسو :هللا دنع نم ناسنإال رځسم هلک نوکلاف .خيراتلل دالا
 . :۱١[ ةيثالا] هلم اعيمج ضرألا يف امو تاسلا

 i LS O پ امرك دقو
 ارا ایت فاح بریک ی

 ال ناسنإلا ىف ةيناسنإلا بناوجلا ةيمدتب ةيناسنإلا ةماركلا راربإل مالسإلا ىعسي -

 ءالعتسالاو اياندلا نع عفرتلاو ايلعلا ميقلا ىلع هيبريف . هيف ةيناويحلا بناوجلا
 نوكي هنأل اًقح ايرك نوكي كلذبو «ظيلغلا ىسحلا عاخملاو ةسندلا تاوهشلا ىلع
 هلع لزنتت ناب اريدج ميرقن نسبحا ىف نوكيو «ناويحلا دويق نم اًتيلط

 وفاخ لا ةكنالملا مهناع لزتق اوماقتسا من للا اثر اولاق نيدلا إل :ةكئالملا

 .[۳۰ :تلصف] (ارنزحت الو

 :لدحلاو یروشلا آدبمریرقت .۴

 .[۲۸ :یروشلا] 4 مهنیب یررش مهرمأو
 اوُمُكحت نأ سالا نيب متمكح اذإو اهله ىلإ تانامألا اودؤت نأ مرمي هللا نإ

 .[۸ :ءاسلا] ( لدعْلاب

 ةيحانلا نم ئدابملا نم ةيمالسإلا ةوعدلا هب تءاج ام مهأ نم ىروشلا أدبم دعي
 ليثمتلا قح ابروأ تربتعا دقو .كلذك ناسنإلا ةمارك راربإ ةيحان نمو «ةيسايسلا
 اهتققفح ىلا تاراصتنالا مهأ نم ةلودلا ةسايس ةشقالم یف نالربلا یحو ىنالربلا

 تلذب دقو .ىداعلا «نطارملا» ةمارك اهب تررقو «ةسايسلا ملاع ىف «ةيطارقيدلا#
 - هللا نيد - مالسإلا امنيب «ةريثك ءامدو ةيلضم ادرهج قحلا اذه ىلإ لوصولل ابروأ

 أ نم اولدٻي نآ نودو «مهسفناب اهوٻاطي نآ لبق ءادتبا رشبلل قوقحلا هله یطعي
 !ءامدلا الو دهحلا

 .ملسم هاور یسدق ثیدح )1(
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 بوصألاب ذخأيو «ىحو هيف لزني مل اميف نيملسملا ريشتسي ميم هللا لوسر ناك
 ذخأي وأ «نوملسملا هيف لزني ىذلا ناكملا ناش ىف ردب موي راشتسا امك ءارآلا نم

 ىرسألا ةلأسم ىف ركب ىبأ یأرب ذخآ امك حيحصتلاب ىحولا لزنتيو ءارآلا نم یأرہ

 یآرب ذحخایوآ ‹ وع لوسرلا هب ذخأي مل ىذلا رمع یآر ديم ىحولا لزئف ردب موي

 ذخآ امك (كلذل ىحولا ضرعتي مل نإو) بوصألا ناك هریغ نآ دعب امیف حضتی

 امك ودعلا راظتنا ىف اهيف ثكمي ملو هشيجب ةنيدملا نم جرخف دحأ موي نابشلا ةروشمب

 .دحأ ةعقو ىف هل ضرعت امل نيملسملا شيج ضرعت كلذ ىلع بترتو «خويشلا راشأ

 قمعو ىمالسإلا ماظنلا ىف ىروشلا أدبم ةلاصأ ىلع ةلالد ةثالثلا دهاوشلا هذهلو

 .ةيمالسإلا ةمألل ىسايسلا ءانبلا نم هعضوم

 ىذلا ناكملاب مشع هلوسر ىلإ ىحوي نأ ىلع ارداق یلاعتو هناحبس هللا ناک دقف

 لوکی نأ نود هللا ريبدتب تمت اهرخآ ىلإ اهلوآ نم اهلك ةكرعملاو «ردب موي هيف لزني

 نو قحاب كتيب نم كبر كجرخأ امك ف :اهل دادعتسا الو اهيلع مادقإ نيماسملل

 ىلإ نواس امئأك نت ام دعب ىلا يف كنوُأداَجَب ت نوُهراكَ يمول نم اقيرف

 ريغ نأ نوذوتو مك اهنا نيعفئاطلا ىدحإ هللا مكدعي ذإو © ج ةرُرْي مهو توما

  نيرفاكلا رباد عطقْيو هتاملكب حلا نح نأ لا ديربو مك وكن ةك ولا تاذ

 A] :لافنالا] ( نومرجملا هرك ولو لطاّبلا لطبيو قحا قحيل

 أادبمل اريرقت رمألا اذه ىف نورواشتي نيملسملا كرت ىلاعتو هناحبس هللا نكلو

 .نوئشلا هذه لثم ىف ىروشلا

 یل ناک اما یحولا ہاطخ یارب مخلب لوسرلا ذخأ دقف ىرسألا ةيضق ىف امآ

 اا
aD 

 0 1 ۷َ : لافنألا]

 عني مل هنکلو «ثدحیس اذه ن هملع قباس یف یلاعتو هناحبس ملعی هللاو

 و «ةروشملا ذيفنت لبق هيلإ هيحوي ىحوب ئطاخلا ىآرلاب ذحألا نم مم هلوسر

 نإ نيملسلملا ةايح ىف ررقتي ىكل «ثداجلا كلذ دعب ةروشملا ًادبم عنب كلذك رمآي

 .ئطاخ یآرب اًئایحآ تءاج ولو «ةمألل ىسايسلا ءانبلا ىف ساسأ رصنع ةروشملا
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 بحست ٹثيحب هدحو باوصلا ىلع ىروشلا رصتقت الو ءًاطخلل امئاد ةضرع رشبلاف

 !ةروشملا ىف تأطخأ اذإ ةمألا نم

 اوحلأ نيذلا نابشلا نأ ىلع رصتقي مل رمألا نإف «حضوأ دحأ ةعقو ىف ةلالدلاو

 هآترا ىذلا «حجرألا ىآرلا اوفلاخ دق ةليدملا نم جورخلا ىف ميم لوسرلا ىلع
 رمارألل شيجلا نم قيرف ةفلاخم ىلإ رمالا لصو لب «ةربخلا ىوذ نم خويشلا

 ولو لاوحألا نم لاحب لبجلا ةرداغم مدعب مهل لر دئاقلا اهردصأ ىتلا ةحيرصلا

 ةباصإو نيملسملا ةيزه نم بت رت ام كلذ ىلع بترتو ريعلا مهفطختت نيملسملا ارار

 .خلإ . .مهيف رافكلا ةتامشو هنرحأ اب مشبع لوسرلا

 مهل رفغتساو مهنع فعاف» : ىنابرلا رمالا لزن دقف هلك كلذ نم مغرلا ىلعو

 .1۹]1 :نارمع لآ] ( ٍرمألا يف مهرواشو

 ريغ جئاتن ىلإ تدآ ولو «ةبجاوو ةمرال ىروشلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد كلذ ىفو

 هرربيو اًقيمعو اححضاو قحلا اذه ررقي مالسإلاو . . .نايحألا ضعب ىف ةبوغرم
 !ماع فلاب ابروأ هفرعت نأ لبق هيلع دکؤیو

 .مالسإلا

 نیمو اونوک اودمآ نیا اهيا ل :لدعلا ىلع مهيبري وهو نيملسملل هللا لوقي
 وقل برأ وه اودعا او دخت اأ ىلع موف ناش مکنمرجی الو طسقلاب ءادهش هلل

 .[۸:ةدئاملا] ( نولمعت امب ريبخ هللا نإ هللا اواو

 نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع وأو هلل ا ءادهش طسقلاب نیماوق اونوک اودمآ نیدلا اھیای ب

 ٠١١[. :ءاسلا]  نيبرفألاو

 رمع فرصت فيك انیأر دقو . . عقاو ىلإ نيملسلا ةايح ىف هيجوتلا اذه لوحتيو

 ىلع دبع اطیو .صاعلا نب ورمع نبا هبرض ىذلا ىطبقلا قح یف هنع هللا یضر

 رمع ىلإ ىكتشيف ههجو ىلع دبعلا مطليف فاوطلا ءانثأ ىف مهيألا نب ة ةلبچ ءادر

 ةماقإ نع رمع حزحزتي الو دتريو رفيف «مهيألا نب ةلبج نم صاصقلاب رمع رمأيف
 ىدوهي دنع اهدجيف ههجو هللا مرك ىلع نينمؤملا ريمأ نم عرد عيضتو .لدعلا

 ىضقيف ةنيبلا ىلع كلمي الف ىلع نم ةنيبلا ىضاقلا بلطيف «هيضاق ىلإ هوكشيف
 .یدوهیلل عردلاب
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 یآر نیاف .ءاوهلا ىف عفرت تاراعش ال عقاولا ىف لدعلا مالسإللا ررقي اذكهو

 امو بتك ام ةرثك ىلع «ضرألا عقاو ىف قبطي لدعلا اذه لثم هلك خيراتلا ىف سانلا

 !؟خيراتلا ىف لدعلا نع لبق

 زييمتلا ىف هنع لأساف «ةيقارلا» ممالا ةايح ىف لدعلا فرعت نأ تدرأ اذإف

 ىلع ناک امثیح رامعتسالا یف هنع لاساو .ايقيرفإ بولجو اكيرمآ ىف ىرصنعلا

 رظنا مث ءاهيف اًمعضتسم افرط نوملسملا نوكي ةيضق يأ ىف هنع لأساو ..ضرألا

 ( تودتعملا مه كوو ةن الو الإ نمم يف ترقي ل ا رکن فیک

 ٠١ :ةبوتلا]

% KK ¥ 

04 



 ةزجحملا

 ىدحتيو هللا دنع نم لسرملا ىبنلا هب ىتاي رشبلا فولامل قراخ ءىش ةزجعلا
 دنع نم لسرم هنآ ىلع ًالیلد اذه نوکیف «كلذ نع نوزجبعيف يف هلثمب اوتأي نأ سانلا

 .هسفن دنع نم ةبذاك یوعدہ اًمثاق سيلو اًمح هللا

 رحبلا قالفناو ‹رمقلا قاقشئاك ةيسح ةينوك ةزجعم نوكت دقف :عاونآ ىلع یهو

 مم یبلا رابخإ لثم املع نوكت دقو .خلإ . .اصعلاو ديلاو ‹«هموقو یسوم مام

 نوکی دقو .مهنم ذم هل ملعت ريغ نم باتكلا لهأ دنع ام قفاوي ام نيمدقتملا ءايبنألا نع

 .مورلاو سراف لارر نع مشيا لوسرلا ربخ امك بيغلاب ارابخإ

 یف یدحتلا نوکیل هموق هب رهتشا ام سج نم ةزجعمب یتای یہ لک ناک دقو
 نويرصملا ناك دقف .مهيلع لزنثت نم سوفن ىف اًمساح اهريثأت نوکیو ‹«ميمصلا

 اورهبيل هلومدختسپ هيف نيصصختم ةينوعرفلا دباعملا ةنهك ناكو ‹«رحسلا ىف نيعراپ

 كئلوأ موقي ىتلا ةموعزملا ةهلاللو «نوعرفلل مهنودبعتسي مث نمو «سانلا نيعأ هب
 سائلا نم نيبارقلاو لاومألا لحخأو ءاهل ةدابعلا سوقطب ۔ ةرحسلا وأ - ةدهكلا

 .اهمساب

 لطبيل «ةرحسلا كثلوأ هب رهتشا ام سنج نم ةزجعمب ىسوم هللا لسرآ كلذل

 .رشبلا قلاخ هيلع ردقي امو رشبلا هيلع ردقي ام نيب قرفلا ىدبتيو مهرحس

 لوفأ أل نأ ىع قيقَح ى نيمّلاَعْلا بر نم لوسر يئإ نوعرف اي سوم لاو
 ارل هو لینرسا ي يم لیزاف مکی نی رپ مکن دف قحا هللا ىلع

 ب يه اذ هاصَع قاق 5 نیقداصلا نم تک نإ اهب تاق 1باب تضج تک

 تها رقرف نق بولا لاق ع یر اع يم او یر ف

 اار هجر واق و نورنا امف مکر نم مگج رپ نأ دیرب ۵ میلع رحال

 وعرف ةرحسلا ءاجو 9 يلع راس لك كوناي 0 نيرشاح ناما يف لسرأو
 ياراق هه نيبرقمْلا نمل مكْإو معن لاق ©” نیلاغلا نحن اک نإ ارجل نل تإ اولا

 نيعأ اورحس اولا امل ارق لاق هه نيقْمْلا نحن نك نأ امو يقل نأ اإ یوم

 اذ كاَصع لأ نأ سوم ىلإ انيحوأو 2 ميظع رحسب اوءاجو مهوبهرتساو سالا
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 كلانه اوبلغف ® نولمعي اوناك ام َّلَطَبو قحْلا عقوق » نوكفأي ام فقلت يه
 جم نما برب مآ اراق مجد َنيدجاَس ةَرَحْسلا يقلأو ® نيرغاص اوُبلقناو

 NY] -°1 € : فارعالا] ( نوراهو سوم بر

 نم لوآ مه اوناک كلذل «هدودحو رحسلا ةقيقحب سانلا ىردآ ةرحسلا ناك دقل

 نإو «رشبلا ةقاط قوف ءىش وه امنإ ءاًرحس سيل ىسوم هعنصي ام نأو «ةقيقحلا نيبث

 ةيآلاب اًقارتعا «نيدجاس اورخ كلذل .رحسلا نم مه هب نوموقي ام سنج نم ناک

 .هللا دنع نم لوسر ىسوم نأ تبثت ىتلا

 اب هيف نوتأي اوتاكو «بطلا ىف اوعرب موق ىف مالسلا هيلع یسیع لسرآ كلذك
 ةقراخ مالسلا هيلع ىسيع اهب لسرأ ىتلا ةزجعملا نوكت نأ بسالف . سانلا نيعآ رهبي

 نأ «مهئارو نم سانلا نيبتيو ءالوآ مه اونيبتيل ءالؤه هيف عرب ىذلا ناديملا سفن ىف
 دبالف «مهتعارب مغر هنع مه نوزجعي ءیش . مه نوعنصي ام ريغ رحآ ءیش ةزجعلا

 مهعم هتازجعم نم ناک كلذل . هللا دنع نم ىآ «یرشب ريغ ردصم نم اینآ نوکپ نأ

 وهو ‹ مهرظان مامأ ةظحللاو وتلا ىفو ‹جالع الو ءاود ريغب صربألاو همكألا ءاربإ

 . ىتوملا مايحإ ةزجعم ءاجالا سفن ىف كلذ ىلع دار مث ءرشبلا عنص فلاخي رمأ

 الف ىتوملا ءايحإ امأ . مهيديآ ىلع ءافشلا ققحتيف يف ةليسو ىأب ىضرملا نوجلاعي دق مهف

 .ةزجعملاب هللا دثع نم لسرم ناسنإ وأ ءهللا الإ هيلع ردقي

 ريغ مهناسل نأ ىأ !اًمجع مهريغ نومسیل ىتح ممألا ىلع اهب نوهیتیو «مهتحاصفب
 !قطنت ال ىتلا تاوامجعلاب هبشآ مهف نيبم

 اوعرب ام عون نم «ةينايب ةزجعم ميم لوسرلا ةزجعم نوكت نآ بسان كلذل
 ىوثسم قوف اهنأ - ةعنصلا لهآ مهو - مهسفنا مه نوکردی یوتسم ىلع نکلو « هيف

 .هللا دنع نم نوكت نآ دبال اهناپ نورقیو ‹رشبلا

HF # 
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 ميركلا نآرقلازاجعإ

 زاکو دب یذ ئداہ وبل مک برعلا یکرشم ىلإ م لوسرلا لسرآ نیح
 ال ةيلهاج لك ىف الملا نإف ءلبق نم اهانيب ىتلا هللا ةنس بسحب عقوتملا وه
 هيديأ ىف اسس در اهانعس ىثلا ءهللا الإ هلإ الب اومّلسي نأ لاوحألا نم لاحب
 وهو ىقيقحلا اهبحاص ىلإ سائلا ىلع اهب نوربكتسي ىتلا ةبصتغملا ةطلسلا
 رلا نع ىلختلاو - هريغ هلإ ال هنأال - هلل ةيدوبعلا ماقج ىضرلاو «ىلاعتو هناحبس
 ١ ةهلآلا لظ ىف ءهللا نود نم اهب نومرحيو نولحيو ءاهنوعدي ىتلا ةبذاكلا

 . هللا نود نم اهنودبعي ىتلا

 ولام فلاخت اهنأل هللا الإ هلإ الل ةلوهسب نوبيجتسي ال كلذك مهف ديبعلا امأ
 !تارهشلا ىف نوقراغ مهنالو «ةداسلا نم نوفاخي مهنألو

 ةيلاعلا ةحاصفلا رس اورسفي نأ مهل دال ناك ماش لوسرلا اوبذك نيحو
 اوجرنو سانلا هب نتف الإو هللا دنع نم ىحو اهنإ :لوقيو مب اهب قطني
 لإ ىلع هب نوربكتسي ىذلا مهناطلس كسلذب عاضو ۔ شيرق مهو - الملا ةعاط

 نم یر هیتای نونجم هئإ :اولافو !رحاس هنإ :اولاقو !نسهاک هنإ :اولاق كلذل

 !لوقی اب هلا یحویف
 | نإف .كلذ ىلع ليلد ةيلاتلا ةصقلاو !نوبذاك مهنأ اديج نوفرعي اوناك دقلو

 للاو» :مرزخم ىنب هموسقل لاق مع لوسرلا نم نآرقلا عمس امل ةريغلا نبا
 7 . نیلا مال نم الو سنإلا مالك نم وه ام اًمالک انآ دمحم نم ٽعمس

 الو ولعي هنإو .قدغمل هلفسأ نإو رمل هالعأ نإو ءةرالطل هيلع نإو ةوالح

 ؟ شيرق نأبصتلو .ديلولا هللاو ًابص :اولاق شيرق لاجر هعمس املف . هيلع
 1 ماقف .هامحأ اإ هملكف هيلإ ماضقو .هرمکیضکأ اأ :لهج ربأ لاقف

 نولوقتو ؟سوهسي هرمتیأر لهف ۲ نونجم ادمحم نأ نومعزت :لاقف «مهاتاف

 ًرعش یطاعتی هرمتیأر لهف رعاش هنآ نومعزتو ؟نهکتی هومتیأر لهف نهاک
 رك ىف مهلاسي ؟بذكلا نم اًئيش هيلع متبرج لهف «باذک هنآ نومعزتو
 !ال مهللا :نولوقیف

 أر امأ ارحاس هنإ لوقن :لاق مث ًاليلف ديلولا ركفف ؟هيف لوقن امف :اولاق
 ۱؟هیلاومو هدلوو هلهأو لجرلا نيب قرفي
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 9 دردم الام هَل تڵعجو 69 ادیحو تفلح نمو ېنرذ :هيف هللا ,لاق دقو

 ت ناک ک یان مط ید ھنن ا دهنر © ادو و

 فیک لف م ج دف یک لعق ھ ردقو رُک لإ » ادرعص ۂقھراس ت ادیع

 ار اته ہر لاقُف مو َرَکَْساو رد مَن م َرَسَبَر سبع مث O رقت م ص رق

 YT] : :رثاملا] (رَقس هيلصأس 9 و رشا لوق الإ اده نإ ید رتؤی رحس

 اج ایس نوكتل اهلك ةيبرعلا ةريزحلا ءاجرأ ىف ةبوذكألا هله اورشن دقف كلذ عو

 اذه لثم اوتأي نأ ىلاعتو هناحبس هللا مهادحت كلذل . .نآرقلاب رثاتلا نم سانلا عنمي

 هلمب نوثأي ال نره اذه ٍلْمب اوئأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا ني لقط : نآرقلا

 A۸]. :ءارسإلا]  اريهَظٍضعبل مهضعب ناك وو

 ال كلذ عمو . .«هنع نوزجعی مهو «تاونس رامثاق ىدحشتلا اذه لظو

 ترش هلت روس رغب اوا زف ارقا دوار ما !ىدحتلا دار كلذل !نوملسي
 .[۱:دوه] ( نقداص منك نإ هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو

 لقألا نع اوزجع نإ مهنال ‹ىدحتلا ىف ةدايز وه بولطملا ردقلا صاقنإ نإ معن

 مهدانع ىلع اولظ مهنكلو لعفلاب اوزجع دقو !رثكألا نع نوزجعيس اًمتح مهف

 نم اوعذاو هلم ةروسب اوتأف لف هارعفا نولوَقي أل . .اًيدحت مهدازف «مهرابکتساو
 .[۳۸ :سنوی] ( نیقداص معن نإ هللا نود نم متعطتسا

 اندبع ىلع ارت ام بیر يف معك نإو :مهل لاق كلذ دعب اورصأ نيحو

 مل نق 9 نیقداص متنک ن | هللا نود نم مك ءادهش اوعذاو هلم نم ةروسب اوف

 ( نيرفاكلل تدعأ ةراجحلاو سالا اهدرفو يتلا راثلا اوقاف اولعَفت نأو ولعت

 ٤[. ء۲۳ :ةرقبلا]

 مهؤاغلبو برعلا ءاحصف هنع زجع .. نيحلا كلذ ذنم اًمئاق ىدحتلا لظو

 نوزجاعل مهنإو ءنامزلا نم اًنرق رشع ةعبرأ ىدم ىلع اهلك ةيرشبلا هلع تزجعو
 تناك نيذلا كئلوأ ىدحتلا ىلع درلاب سالا ىلوأ ناك دقف !ةعاسلا مايق یثح

 !سانلا ىلع اهب نوهيتي ةغالبلاو ةحاصفلا مهتعانص

 ناسلاب قلعتت «ةينوكو ةيسح تازجعم لبق نم مهلك لسرلا تازجعم تناك دقلو
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 هنم وجنيو نيبذكملا قرغي رمدم نافوط حون ةزجعمف .اهقرختو نوكلا ىف ةيراجلا
 .نونمؤملا اهم وجديو «نيبلكملا كلهت ةيتاع رصرص حير دوه ةزجعمو .نونمؤللا
 ىف مهتلتق ةميظع ةلزلر - مهل ةيآ ةلسرملا ةقانلا هموق رقع نيح - حلاص ةزجعمو

 تكلهاأف ءامسلا نم تلزن ران طول ةزجعمو .نينمملا نم هعم نمو وه اجو مهراید

 ىسوم تازجعم تناك كلذكو .هعم اونمآ نيذلاو طول اهنم اجنو نيقسافلا موقلا

 .ةينوكلا ناسلل ةقراخ ءايشأ ءاًمنآ اهيلإ انرشأ ىتلا مالسلا امهيلع ىسيعو

 ةزجعم تسيلو «ةعماج ةيولعم ةيلقع ةزجعم ىهف شيم لوسرلا ةزجعمامأ

 ءارسإلاك ةينوكو ةيسح ىرحأ تازجعم ميم لوسرلل ناك نإو «ةينوك الو ةيسح
 ىتلاو «ىدحتلا اهب عقو ىتلا ىربكلا ةزجعملا نكلو .خلإ . .رمقلا قافشناو جارعملاو

 .نآرفلا ىه اهلك ةيرشبلا اهب تبطوحخو نمزلا ىلع تيقب

 هللا نأل اهلك ةقباسلا بتكلا نود فيرحتلا مدعو ظفحلاب نآرقلا صتحخلا دقلو

 4 توظفاحأ هَل ائإو ركذلا ارت نحت اإ هب هپ لفکتو كلذ دارأ یلاعتو هناحبس

 ٩[. :رجحلا]

 لوسرلل حاتأو .ممألا نيب ةدوهعم ريغ ةروصب ةظفاحلا ةيوق ةمأ هب لكو كلدلو

 ٠٠نآرقلا نيودتل ىفكت ضرألا ىف نيكمتلاو رارقتسالا نم ةرتف نينمؤمللو ملو
 لوسرلا ةعجارمو ميم لوسرلا ىلع هتعجارم دعب «رودصلا ىف هظفح نع الضف
 اذه لاحو هللا هدارآ ىذلا ظفحلا لئاسو لک تايه .مالسلا هيلع لیربج ىلع هل

 .روصعلا رم ىلع نآرقلا ىف عقي فيرحت ىأ نود - هريدقتو هللا ةدارإب - ظفحلا

# # # 

 دهع ىلع عمج هلكلو لخدلا عرلج ىلعو فحصلا ىف مم لوسرلا دهع ىلع اًنودم نآرقلا ناك (۱)
 .هنع هللا یضر رکب یبآ
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 نآرقلا یفزاجعإلا یحاون

 :هيحاوذ لك نمزجعم نآرقلا
 برعلا ءاحصف ىدحت ببسب خيراتلا لالح رهتشا دق ىوغللا راجعإلا ناك نئل

 زاجعإلا نإف «كلذ نع مهزجعو نآرقلا لشم نم ةروسب ولو اوتأي نأ مهئاغلہو

 !ءاوس ىوغللا راجعإلا نم ىوتسملا تاذ ىلع وه نآرقلا ىف ىعوضوملا

 . صصختم ثحبم كلذ نال نآرقلا راجعإ نع ثيدحلا ىف ليصفتلا انه عيطتسن الو

 ىلع ىعوضوملا راجعإلا ناولأ ضعب نعو ىوغللا راجعإلا نع ةزجوم ةملك لوقن انكلو

 :ىوفللازاجعإلا ؛الوأ

 نع اوزجع دق برعلا ءاحصف نإ :لوقن نأ ىوغللا راجعإلا ددص ىف انيفکي ناک

 راجعإلا اذه نإ :لوقنف احيضوت رمألا ديزن اننكلو .نآرقلا لثم نم ةروسب نايتإلا
 . نآرقلا اذهل ربدتملا ئراقلا اهظحلي ىنآرقلا بولسألا اهب زيمتي تامس ةلمج ىف ودبي

 : تامسلا هذه ضعب كيلإو .هولثن نحنو هللا باتک یف ربدتلاب انرمأ دقو

 ةوالح نم هيف نكلو .رشبلا رشتكرن وه الو «رعش وه الف «درفتم مظن نآرقلل ١
 مكحتت ىتلا ةريثكلا رعشلا دويقب ديقتي نأ نود ءرعشلا قوفي ام ميغنتلاو سرجلا

 ليقي لبءنذألا هلمت ال كلذل «فولاملا عجسلا ىفاوق الو رعشلا ىفاوقك ةددحم
 .ددجتم فغشب هعامسو نآرقلا ةءارق ىلع اًمئاد ناسنإلا

 ىسفنلا وجلاو ضورعملا عوضوملا عونتب عونتي ميغنتلا اذه ناف كلذ نع الضفو
 دولا وج عم نيليو فطليو باذجلو ديعولا وج عم الشم دتشيف «هل بحاصلا

 . عوشخلاو ءاعدلا وج وأ «ةمحرلاو

 من مه هوم محا م وعقود :ديعولاو ةدشلا وج نم ًالثم لح
 الو یو میظَملا لاب وی ال ناک هل و هرکس اعارذ نوع اهعْرَذ سلس يف
 نم الإ مام الو 3 ميمح انهم مويا هَل سيَ 9 نکسملا ماّعَط ىلع ضحي
 PV] تاس نرالا ا ابل ید نیل
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 م کز دبع كبر تمحر رکذ © تصقیهگ :  ءاصعدلا وج نم الشو

 نکأ ملو ابیش سرلا لعتشاو ينم مظعلا نهو يلإ بر لاق ر اًح ءادن هر دان ذإ
 يل بهف ارقاع يتارما تناکو يئارو نم يلاوملا تفخ يٳو ت ايق بر كلاعب

 .[ ١ :ميرم] ( اضر بر هلعجاو بوقعی لآ نم ٹریو يشرب © ايو كند نم

 نإ ةرم لوأل هدهاشي ناسنإلا نأكل ىتح ضورعملا دهشملا ءايحإ ةيصاخ نآرقلل - ۲
 . ةليختملا دهاشملا نم ناك نإ ادسجم هاري وأ .سحلا تافولأم نم ناک

 سمشلاك ةسينوكلا دهاشملا نم نآرقلا ىف ءاج ام لك لوألا عونلا جذامن نمف
 اپفلآ دق دهاشم یھف ٠ خلإ . ..راهنآلاو رجسشلاو راهنلاو ليللاو موجنلاو رمقلاو

 ةرم لرأل ناسنإلا اهدهاشي امأكف اهييحي نآرسقلا نكلو . .اهاسي داك ىتح سحلا

 ىلع اهقلحخ ىف ةزجعملا ةردقلا ىلإ تفتليف «هرعاسشم اهل زتهتو «هنادجو اهب لعفنيف
 . هتینادح وب نمژيو هل ملسيو هناحېس قلاخلاب هبلق لصتیف ءةروصلا هله

 مل اناس هلعجل ءاش ولو للا دم فيك كر ىلإ رت ملأ :جذومللا اذه ًالثم ذح

 مکا مج يذلا وهو ۷ اريسي ابف الإ هانضبق م ج اللد هيلع سلا عج
 نیب ارشب جايرلا لسرا يذلا رهو )٤١( اروشن راهنلا لعجو اتابس مونلاو اسال ا ليلا

 فح امم ةياسلو اني ةدب هب يي () اررهط ءا ءامسلا نم اأو هتمحر يدي

 iA fo] :ناقرفلا] ( اريك يسانأو امان

 تسيل كلتو ههو ‹ةمايقلا دهاشمو ءامدقلا صصق ىناشلا عرثلا جدام نمو

 ضرعي نآرقلا نكلو .هرصبو هعمسب ال هلايخب اهعبتتي وهف ناسنإلا مامأ ةرضاح
 ءاهربعو اهثادحأب لعشيف ءةظحبللا هذه ىف هماسمأ ناسنإلا اهدهاشي امنأك ةيح ةصقلا

 لصي لہ .ناسلإلا مامأ ةرضاح اپنأک ةكرحتسم ةصحخاش ةمايقلا دهاشم صضرعیو

 ىلا  ايندلار ءدوجوملا رضاعلا ىه اهنأك ناسنإلا اهشيعي نأ ةجرد ىلإ اهيف ءابحإلا
 . .لازو ىهتنا دق قيس ضام اهنأك - ةقيقحلا ىف رضاح ىه

 روف ير نإ اهاسرمو اهیرجم هللا مب اهیف اربکزا لاقرإ :ةصقلل ًالثم ذح

 ينب اي لزعم يف ٺاکو هبا جوت ئدانو لابجٌلاک چوم يف مهب ير يهو ٩ ميحر
 ال لاف ءامْلا نم يدمصعي لبج ىلإ يوآس لاق (7) نيرفاكلا عم نكت الو انعم بكرا
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 ليقو ©9 نيقرغملا نم ناك جوملا امهتيب لاحو محر نم الإ هلا رم نم ميلا مصاع
 يدوجلا ىلع توتساو رألا يضقو ءاملا ضيغو يعلفأ ءامس ايو كءام يملبا ضرأ ا
 \ff f] :دوه] ( نيملاظلا مول ادعب ليقو

 مهر مهاتآ امب نيهكاف 9 ميعتو تانج يف نيقتملا نإ : ةمايقلا دهاشمل ًالثمو
 نيك © نومعت معك امب اته اوبرشاو اوك ©© ميحَجْلا باذَع مهبر مهاقوو

 ناپ  مهتيرذ مهتعتاو اونمآ نیذلار © () نیع روحب مهاتجوزو ةّفوفصُم ررس ٰیلع
 یهر بک امہ ئر لک یش نم مھلمع نم ماتش امو مھشیرذ مھب احل

 الو اهيف وغ أل اسأك اهيف نوعزاتي ص نوهعشي اًمَم محلو ةّهكافب مهالددَمأو

 ىلع مهضعب لبقر ۵ نوم رو مھئأک مھل ناَملغ مھّیلع فوطیو O9 میئات
 انارو اتبع هللا نمف ©9 نيقفشم انلهأ يف لبق انك اإ اولاق هه نوعاي ٍضعب

 .]4 ۱۷ :روطلا] € ميحرلا ربا وه هنإ هوعدن لبق نم انك اإ «» مومّسلا باع

 لك ىف نادهشم رركتي ال ثيحب ضرعلا ةق ةقيرط ىف عيونتلاب نآرقلا زيمشب ۳

 ىهف «ةهباشتملا دهاشملا نم نآرقلا ىف ضرعي ام رک لع ابا ال افت

 نإو !ةديدج اهنأك ةرم لك ىف ودبت كلذل ءادبأ لثامتت ال اهنكلو هباشتت

 ‹ نآرقلا ىف اًرارکت تاعوضوملا رثكأ نم ىهل ةينوكلا دهاشملاو ةمايقلا دهاشم

 نم دبال . .نيترم هتاليصفت عيمجب رركم دحاو دهشم دجوي ال كلذ عمو

 فرح رييغتب عيونتلا نوكي اًتايحأو !ةدحاو ةظفل رييغتب ولو ضرعلا ىف عيونتلا
 !ىنعملا ريغي دحاو

 ءوس مكنوموسي ل ٤٩[ ةبآ] : ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق كلذل الاغم لح

 «( يطع مكبر ن ءال مكد يقو مكءاسن نوحي مكءابآ نوحي باعا

 نوحبذير باما ءس مكنوموسيط ٦] ةبآ] ميهاربإ ةروس ىف ىلاعت هلوقو

 . ( ميظع مكبر نم ءالب مکلَذ يفو مك ءاسن نويحتسيو مك ءان

 (نوحبذيو) ةيناثلا ةيآلا ىف واولا ةداير وه «دحاو فرح نيصنلا نيب قرفلا نإ

 حيبذت وه هنأب باذعلا ددحت ىلوألا ةيآلاف . ىنعملا ريغي دحاولا فرحلا اذه نكلو

 ةريشك اًعاونآ ناك باذعلا نأ ىلع لدتف ةيناثلا ةيآلا امأ .ءاسنلا ءايحتساو ءانبألا
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 ىنعملا ىف دحاولا فرحا اذه رثؤي اذكهو !ءاسنلا ءايحتساو ءائبألا حيبلت اهيلإ فاضب

 .!ةرم لوآ نهذڏلل ردابثپ امک نیتررکم ریغ نيتيآلا لعجیو

 اهنبصخشو صانالا اهوج اهل نآرقلا روس نم ةروس لك نأ كلذك زاجعإلا نم ٤

 دقو .روسلا نم اهريغ عم تاعوضوملا ضعب ىف تكرتشا نإو ىتح ةزيمملا

 ىلع اهنم لك ءاوتحال ءاهتسيبطب تاعوضوملا ةفلتخبم ةيندملا روسلا نوكت

 ىتلا ةبسانسملا فالتخالو «ىرخألا ريسغ تاهيجوتلاو تاعيرشتلا نم ةعومجم

 ةرهاظ نكلو .ةكرتشملا تاعوضوملا نم ردق كلذ عم اهيف ناک نإو ‹اهیف تلرن

 ىلع اهلك لمتشت ىتلا «كلذك ةيكملا روسلا ىف حوضوب ةمئاق فالتحالاو زيمتلا

 ةشقانمو كرشلا ذبنو قلاضلا ديحوت ىلإ ةوسعد اهلك ذإ «ةبراقتم تاعوضوم

 ىرشسلا ميدقت عم ؛منهج ىف باذعلاب مهل راذنإو مهب ديدنتو نيكرشملا ماهوأل

 ةفيرطب ةهباشتملا تاعوضوملا هله ضرعت ةروس لكف كلذ عمو .ةثحلاب نينموملل
 ناک ولو ماودلا ىلع ددجتم وج یف نآرقلا ئراق لظي ثیحب «یرحالا فلاخت

 !عوضوملا تاذ وه عوضوملا

 اهظحلي نأ سرادلا ميطتسيو ؛نآرقلا ىف ىوغللا راجعإلا تامس ضعب ىه كلت

 برد املک اهریغ دجپ نا عیطتسی امک «هیلإ هعامتسا وأ نآرقلل هتوالت ءانثآ یف هسفنب
 . باتكلا تايآ ىف قمع ا رظنلا ىلع هسفن

 :ىعوضوملازاجھالا :ايناث
 ىذلا عوضوملاو ةغللا نيب وأ ‹شعملاو ظفللا نيب لصفن نأ ةقيقحلا ىف عيطتسن ال

 نع ريبصتلا ىف زجعم هنأ هانعم ءايوغل رجعم نآرقلا نإ :انلوقو «هلع ربع

 .اهيلع لمتشي ىتلا تاعوضولا
 اهتاذ ىف ىه نآرقلا اهيلع لمتشي ىتلا تاعوضوملا نأ كلذ ىلإ فيضن انكلو

 ءرمألا اذهل مهلك اودشتحا ولو اهلثب اوتأي نأ نوعيطتسي ال رشبلا نأ ىنعمب «ةزجعم
 . عوضوملا نع ريبعتلا راجعإو «هتاذ ىف عوضرملا راجعإ :جردزم انه راجعإلاف

 لآ م مکانیجن ڈو :یلاعت هلرقسب ادبث ؛ةرقبلا» ةروس ةيآف «ةغايصلا ىف رسلآ فالتحا نيتيآلا نيب (۱)

 مگامآ ذإ مکیلع هللا ةمعن اورا همرقل يسوم لاف دار :ىلاعت هلرقب أدبت ميهاربإا ةروس ةبآر (ترعرا

 , عملا ىف رارلا فرح هثدحأ ىذلا رييغتلا ارباب انيفتكا انكلر ٠ نرغرف لآ نم
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 راجعإلا ةقيقح امهلالخ نم زربنل ةينآرقلا تاعوضوملا نم نيعوضوم انرتخا دقو
 :امهنم لك نع ةعيرس ةذبن كيلإو .نآرقلا ىف ىعوضوملا

 :عيرشتلا ىفزاجعال ١

 - دهج ريغب - حضتي عيرشتلا ىف راجعإلا نإ :لوقن نأ عيطتسن ةزجوم ةملك ىف

 انتظح ىلإ اهيلإ عوجرلا نكي ةظوفحم ةيخيرات تاباتك تدجو ذنم ىأ «نامزلا نم
 .ةنهارلا

 ءرشبلا تامولعم ىف ةلصاحلا ةلئاهلا ةدايزلا ىلإ ةبسلاب ء«هلك اهخيرات ىف تاعيرشتلا

 اذامف .اًعيمج ةقباسلا نورقلا تاربخ نم ةدافتسالاو «لئاهلا ىداملاو ىملعلا مدقتلاو

 ؟یرن

 اذامف .رحخآلا فلاخي عيرشت امهنم لكلو «قرشلا ىف ىعويشلا ركسعملاو «برغلا

 ؟نيركسعملا نم لك ىف دج

 نم هل اي نكلو «هروتسد ىف ةديقعلا ركذ دق نيركسعملا الك نأ ءدب ىذ ئداب دج - ۱

 ريتاسدلا امآأو .«!ةدام نوكلاو !هلإ الا :لوقيف ىتييفوسلا روتسدلا امأف . .!ركذ

 ةلودلل لخد ال ىصخش جازم نيدلا نأ ىأ «نيدتلا ةيرح ىلع صنتف ةيبرغلا

 . كلذ لعفي نأ ىف ةلماكلا ةيرحلا هلف رفكي نأ ءاش نمف «هب

 دق - بولسألاو ةجردلا ىف فالتحخا ىلع - نيركسعملا الك نإف : یرحآ ةرابعبو

 ةيدقع ةلأسم اهنال ‹ عيرشتلاب اهل ةقالع ال ةلاسم هذه نأ ةلهو لوال ودبپ دقو

 وه هللا نوکي ال نيح هنال . عيرشتلاب ةيساسأ ةلص اهل نأ عقاولا نكلو . .ةتحب

 اذهو . عيرشتلا ردصم ىه نوكت ام ةهج نم دبالف «دوبعملا وه سيل هنأل ‹عرشملا

 .ريتاسدلا كلت هيلع صنت ىذلا عقاولا وه

 ةقبطلا نأ ةقيقحلا ‹ عيرشتلا ردصم ىه ةمألا نإ - اًيرظن - لوقت ةيبرغلا ريتاسدلاف
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 ةيروتاتكد نإ - كلذك ايرظن - لوقي ىنييفوسلا روتسدلاو «عرشت ىتلا ىه ةيلامسأرلا
 ىذلا وه مكاحلا ىعويشلا بزحلا نأ ةقيقحلاو «عيرشتلا ردصم ىه ةلماعلا ةقبطلا
 . عرشی

 باسحل ةعوضوم ىلاسمسأرلا برغلا تاعيرشت نإف ةطقنلا هله نم افالطنا . ۲

 باسحل ةعوضوم نييعويشلا تاعيرشتو «ةلماعلا ةقبطلا باسح ىلع ةيلامسأرلا
 الك ىف ةيفشنم ةلادسعلا نأ ىلعمب «بعشلا باسح ىلع ةمكاحلا ةطلسلا

 .نيعيرشتلا

 ‹عيرشتلا ىف تايمهألا عيروت ىف - امهيلك نيركسعملا دنع - احضاو اًقالتحا دج _ ۳
 ىف ربكألا مامتهالا دج ىبرغلا ركسسعملا ىفف «رحنآلا نع امهنم لك زيمت عم
 دج ىعويشلا ركسعملا ىفو «بعشلا ةايح نم ىسايسلا بناحلاب وه ريتاسدلا
 ةيحورلا تاعيرشتلا امهالك لمهيو .ىداصتقالا بناجلاب وه ربكألا مامتهالا
 تاعيرشتلاو ةيقلنلا تاعيرشتلاب ادج فيعض مامتهالا نأ امك ءالماك الامهإ

 .اهكسامتو اهنايك ظفحو ةرسألا طبارتب ةقلعتملا

 لك ةقالعو عمتجملاو درفلا ةيضقب قلعتي تاعيرشتلا كلت ىف رحآ لالتحلا دج ٤

 ىلإ ىدؤت ةروصب اًسدقم اًئثاك درفلا لمجت ةيبرغلا ريتاسدلاف «رحلآلاب امهلم

 ىعويشلا روتسدلاو .كلذك ايناسنإو ايعامتجاو ايقلخ «هكيكفتو عمتجملا تيتفت
 ىدؤت ىتلا ةروصلاب (رمألا عقار ىف ةلودلا ىأ) سدقملا نايكلا وه عمتجملا لعجي

 ةيعامتجالاو ةيسسمايسلا ةيحانلا نم امامن هتيصخش ءانفإو درفلا قحس ىلإ
 . ةيناسنإلاو

 هذه نال ءةتباث ةيلود تاعيرشت ىلع (نيركسعملا ىف) ريتاسدلا كلت صنت ال  ه

 ةبجاو قيثاوم ىلع دمتعت الو «صرأفلا راسهتنال ىأ ؟ةسايسلل» ةكورتم رومأ
 . عابتالا

 ىف ادج رثالا فسيعضو «ريتاسدلا هذه مظعس ىف دوقسفم ىقالخألا رصنعلا . 1

 رأ یقالخأ رابتعا ىلع ةمئاق تسيلو ةحلصملا ىلع ةمئاق تاعيرشت اهنأل اهرئاس

 كلذ تّطْع نإو ةطلسلا كلمت ىتلا ةقبطلا ةحلصم اّمئاد ىه ةحلصملاو «ىناسنإ
 .خلإ . . .ةاراسملاو «ءاحلأإلاو «ةيرحلاك «ظافلألا نم لوسعملاب

 ىف ةيرشبلا تاعيرشتلل ةبسنلاب . ءىش لك تسيل ىهو - قئاقحلا هذه انعمج اذإ
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 ىنآرقلا عيرشتلا راجعإ - دهج ريغب - انل حضتي ءرضاحلا رصعلا ىف اهل ةروص جضنأ
 !ةيلهاجلا تاعيرشتلا كلتل امامت لباقملا هجولا عقاولا ىف وه ىدلا

 عضي نآ ههحو هل قحي ىذلا ردصملا ىلع «ءدب ىذ ئداب نآرقلا صني - ١

 نم ليصأ ءزج اذه نأ ىلع صنيو «)لاعتو هناحبس هللا وهو «تاعيرشتلا

 !نيملسم نيملسملا لعجت ىتلا هللا الإ هلإ ال ةديقع

 ىف هل ةحلصم ال ىلاعتو هناحبس هللا نأل عيرشتلا ةلادع ىتأت ةطقنلا هذه نم ۲

 ةيقب ىلع نيعم درف وأ ةقبط ىلع ةقبط ةاباحم ىف هل ةحلصم الو «سانلا ملظ

 نالو «مهتايحل حلصي ابو «مهقلخ نيذلا قلخلاب ميلعلا وه هللا نالو ءدارفألا

 نم ةدحاو ةجردب عيرشتلا اذهل نوعضخي - نيموكحمو اًماكح - اًعيمج سالا
 .هل ةعاطلاو هلل ةيدوبعلا

 تقو ىف ةيناسنإلا ةايحلا ىحاون عيمجل هلومش ىنآرقلا عيرشتلا راجعإ نم - ۳

 ةايحلا نم بناج دجوي الف «تقولا تاذ ىف اًعيمج اهنيب ةنراوملاو «دحاو

 عيرشتلا هلمهأ اًيحور وأ اًيركف وأ اًيقلخ وأ ايعامتجا وأ ايداصتقا وأ ناک اًیسایس

 نم هذه نزاوتلاو لومشلا ةرهاظو ءاهلتقي وأ اهفعضيو بناوحلا ةيقب ىلع
 ميمج ىف مالسإلا تامس رربأ نم اھنآ امک یمالسإلا عيرشتلا تامس زرہآ

 . نيدايملا

 قوقح امهنم لكلف «عمتجملاو درفلا نيب ةلماك ةنراوم ىمالسإلا عيرشتلا ىف دج - ٤

 ءرحخآلا باسح ىلع سدقم دوجو امهدحأل سیلو ‹تابجاو امهنم لک یلعو

 درفلا : ىواستلا ىلع هل ديبع لكلاو ‹ عيمجلا بر «هلل یھ مالسإلا یف ةسادقلاف

 .ءاوسلا ىلع عمتجملاو

 ريغب نيملسملا ةقالع ىه) ةتباث ةيلود تاعيرشت ىلع ىمالسإلا عيرشتلا لمتشي - ه

 راهعنال اكرم سيل مالسإلا ىف رمألا اذه نأل (برحلاو ملسلا ىف نيملسلا
 دقو اهديكوت دعب ناميألا اوضقمت الو متدهاع اّذإ هللا دهعب اوُفوأو  :صرفلا
 5 ةن يتلاك اونوكت الر > نوُلَعفَت ام معي هلا نإ يف کت هللا لع

لا متي امنإف «صن هيف سيل اميف داهتجالا أادبم اله یفنی ال (1)
 ءیچت انه نمو «هللا نم نذإب داهتجاأ

 , هتیعورشم
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 نم یر يه ئا ٺوکت نأ مکنيب الخد منامي نودخشت اناکنآ ةر دعب نم الرغ

 .[ ۱ : لحنلا] 4ة

 اعيرشت ناك ءارس «هلك ىمالسإلا عيرشتلا ىف ليصآ رصنع ىقالخألا رصلعلا - ٦

 عم مهضعب دارفآ لماعت وأ ةرسأ ميظلت وأ ايعامتجا وأ اًيداصتقا وأ ايسايس

 قئاللا ىناسنإلا ىوتسملا ىلع ةمآ ئشليل لزن امنإ عيرشملا اذه نال «ضعب

 . ىقالحألا بناجلا ريغب اًناسنإ ناسنإلا نوكي الو .ناسلإلاب

 لك ىفف الإو «ىنآرقلا عيرشتلا ىف راجعإلل ةبسلاب ةللمجم ةماع ةملك كلثو
 ريشل انكلو «صصختلاو عسوتلا دارأ نل راجعإلا اذه نايبل لاجم ةدح ىلع میرشت

 : نينثا نيعيرشت ىلإ ةعيرس ةراشإ

 یف ناکم دجوی ال هن :لوقن نأ هيف انیفکیو صاصقلاو دودحلاب صاخلا عيرشتلا - 1

 قبطت ثيح الإ هضرعو هلامو همد ىلع نمألاب ناسنإلا هيف سحي اهلك ضرألا
 قبطت ىلا دالبلا نأ ىه یرحأ ةظحالم عم .دودحلا قبطثو ةيئابرلا ةعيرشلا

 !اياضق اهلفأو مئارج دالبلا لقأ ىه دودحلا

 فقو نع «رضصتملا» ملاعلا دالب لك تزجع دقف «رمخلاب صاخلا عيرشتلا ۲

 ثداوحو باصتغالاو لتقلا ثدارح نم هيلع بترثي امو «رمخلا ىلع نامدإلا

 ىطاعت لق ىذلا عمتجملا وه هلك خيراتلا ىف هدحو ىمالسإلا عمتجملاو . قيرطلا
 يرشت هيف امب) ةماع ىمالسإلا عيرشتلا نال كلذو .نكمن دح ىندأ ىلإ هيف رمخلا
 ساسأ ىلع ةمثاق اهلك ةيلهاجلا تاعيرشتلاو «ةديقعلا ساسأ ىلع مئاق (رمخلا

 ا ةطلسلاب لصتم رمأو ؛ةديقعلاب ٍلصتم رمأ ةعاط ني ناتشو .ماظنلا وأ ةطالسلا

 نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيلاو رمخلا امنإ اودمآ آ نيد اهيا !ماظنلا
 کن عقر نا نعرا یر لإ هه درفت عل ةردتجاف ناخشا لع

 له ةالصلا عو هللا ٍركذ نع مكدصيو رسيملاو رمخْلا يف ءاضبلاو ةرادعلا

 ٠۹۰ ۹١[. :ةدئالا]  ةرهتنم معنأ

 ةغايصلا ىف ةبيجعلا ةقدلا . ىعيرشتلا راجعإلا ددصب انه فيضن نأ نكيو

 ةعومجم ىلع اًتايحأ لمتشت ةدودعم ظافلا ىلع ةلمتشملا ةدحاولا ةيآالا نأ ثيحبب
 اذه نأ ولو YAY)» ةيآ) ةرقبلا ةروس رحآ یف الشم نيدلا ةياسك ماكحالا نم ةلماك

 لثم نإف «كلذك ىعيرشتلا راجعإلاب ةلصلا قيصل هنكلو ىوغللا راجعإلا ىف لخاد
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 دعب رهظي مث !تاحفصو تاحفص قرغتست ةيرشبلا ةغايصلا ىف ماكحالا هذه

 !تافاضإ اهيلإ فيضيف ماكحألا ضعب نع اهس دق عرشلملا نأ ةعجارملا

 برعلا دنع ةفورعم نكت مل ةيملعو ةينوك رومأ نع ثدحت هنآ نآرقلا راجعإ نم
 فشكي ملو ءنيحلا كلذ ىف ممألا نم مهريغ دنع الو ةرم لوأ نآرقلا اذهب نيبطاخلا

 ددع نم هنأ ىلع عطاق ليلد نآرقلا ىف اهدوجوف .بيرق تقو نم الإ ملسعلا اهنع

 .رشبلا لوق نم نوكي نأ نكي ال هنأو ءهللا

 ىلعال لالا ليبس ىلع ءاهيلإ راشأ ىتلا ةيملعلا قئاقحلا ضعب ىلإ انه ريشنو

 :رصحلا لیس
 :ساغلاب ديت نآ ضرألا علمت ساور اهنأب لابحلا ىلإ نآرقلا راسشا ۔ 1

 ( مكب ديمت نأ يساور ضرألا يف ىّقْلَأو اهنورت دمع ريغب تاومسلا قلخإ

 ١١[. :نامقل]

 ضراألا نراوت ظفحت لابجلا نأ ملعلا قيرط نع سانلا فرع طقف نرقلا اذه ىفو

 ديعت ىتلا نيكاربلاو لزلالزلا ثدحت بابسألا نم ببسل نراوتلا اذه لتخي نيح هنأو
 .اهنراوت ضرألا ىلإ

 (موضهملا ءاذغلا وهو) ثرفلا نم ماعنألا نوطب يف نبللا نوکت ىلإ نآرقلا راشآ ۔ ۲

 انب مدو ثرف نيب نم هنوطب يف اَ مكيقست ةربعل ماعنألا يف مك نإ : مدلاو
 . :١١[ لحنلا] 4 نیبراشلل اغئاس املاح

 .نرقلا اذه ىف الإ ملعلا اهفشكي مل ةيملع ةقيقح كلتو

 قلخ يذلا ناحبس :نوكلا اذه ةينب يف ؛جاورألا» ةرهاظ ىلإ نآرقلا راش - ٣
 .]: سي] ( نومي ال امو مهسفنأ نمو ضرألا تبنت امم اهلك جارزألا

 لوزن تقو اًمولعم نكي مل ام ضعب نع ملعلا فشك طقف ةريخألا تاونسلا ىفو

 «ةلعافتملا داوملا نيب جوازت ةيلمع ةقيقحلا ىف وه ىواميكلا لعافتلا نأ وهو نآرقلا

 هذه نآو «ةبلاسلا براهكلا نم ددعو ةبجوم ةاون نم ةنوكم ةدام لك ةرذ نأ كلذ

 «ةلماك نوكت ال اهنم ةريخألا ةقلحلا نكلو ةاونلا لوح تاقلح ىف رودت براهكلا
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 .ةريحخألا هتقلح رحآلا رصنعلل لمكي رصنع دجو اذإ ىواميكلا لعافتلا میو

 عست نم نوکتی اهنم لک تاقلح یف هبراهک رودت ام ارصنع نآ الفم ضرفنلف

 رصنع عم رصشحلا اذه ىقالت اذإف «نانئا نابرهک اهیف ةريحلألا ةقلحلا أو ‹براهک

 ةقلحا لامكإب «امهنيب لعافتلا متي هنإف ‹براهک عېس نم ةريحألا هتقلح نوکتت رحلآ

 |تاقلحلا ةيقبك براهك عست ىلإ نييرهكلا تاذ

 نال نم تاسلا فح دقلم :نينملا وم لحارس ىلإ !.نآرقلا راش -

 لا راف رخال هدانا م نح مقل رسل اقع ةا فاعل

 é]. ۲ :نونمؤلا] ( نيقلاَحْلا نْسحأ

 . ثيدحلا رصعلا ىف الإ لحارلا هذه نع ةنجألا ملعو حيرشتلا فشكي ملو

 فلؤي مث اباحس يجزي هللا أ رت ملأ :ىماكرلا باحسلا نّوكت ىلإ نآرقلا راش  ه
 هيف لابج نم ءامسلا نم لزتيو لالخ نم جري دولا یر ماكر هلع م هب

 بهذ هقرب انس داکی ءاشی نم نع ةر صو ءاي نم هب بصي درب نم

 ٤١[. :رونلا] (راصبألاب

 قرف تارثاطلاب اودسص نآ دعب الإ ةقيقحلا هذه ةفرعم نم ءاملعلا نكمتي ملو

 .باحسلا

 لک نمو اراهنأو يساور اهيف لعجو ضرألا دم يذلا وهو :نآرقلا لوقي - ١
 مرق تابآل كلذ يف ذإ راهن لْيللا يشفي نينا نيجوز اهيف لعَج تارا

 ١[. :دعرلا] ¢ نورفتي

 دنع ةسحضاأو هستلالد نكت مل عباصتلا اذه نكلو .ةيألا ىف ظوحلم عبادت انهو

 نإف .هنم بناج نع ملعلا فشك اديور اديورو .ةرم لوأ نآرقلا اذهب نيبطاخلا

 ءراهنألا نوكيف رطملا اهنم لزني ىتلا بحسلا نيوكت ىف مهم لماع ىساورلا دوجو
 رجلا تاقبط ىف دربتف ىلعأ ىلإ دعصتف اهب مدطصت ةرخبألاب ةلمحملا حايرلا نأ كلذ

 نوكنت رطملا نمو .رطم ةروص ىف لزنيف ءاملا راخب نم اهيف ام فثاكتيو ايلعلا
 ةراشإ - جاورألا تاذ رامثلا نوكتتف عرزلا ىقست ىتلا ىه راهنألا هذه نإ مث .راهنألا

 ليللا نايشغ نكلو  ةرمثلا اهنم نوكتشف ةرهزلا ىف ثدحت ىتلا حيقلتلا ةيلمع ىلإ
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 مل اجب رو) هتلالد اًمولعم نكي مل ةيآلا ىف ظوحلملا «ىملعلا» عباتتلا اذه ىف راهنلا

 ءىجي ىذلا) مالظلا ةلص نع ادج اًيدح ملعلا فشك ىتح (ةقباسلا لايجألا هظحلت

 !ادحأ نابسح ىف نكي مل یضرع ثداح ةجيتن اذه ناكو !ةرمثلا نوكتب (ليللا عم

 زرأ ةعرزم ىف (نوينلاب) اًئيضم اًنالعإ تماقآ نابايلا ىف تاكرشلا ىدحإ نآ كلذ

 ةكرشلا ىلع ةيضق عفرف فعض دق لوصحلملا نأ عرازملا ظحالف «نيعرازملا دحأ اهكلمي

 ةلق ىف ببسلا وه ءوضلا رهابلا نالعإلا نأ اهيلع ىعديو «ضيوعتلاب اهبلاطي ةنلعلا
 ةمكحملا تلاحأ دقف «ىملع قيقحت ىلإ جاتحت ةلاسم هذه تناك ذإو !لوصحلا

 ثاحبأالا نم ةلسلس تيرجأ مث نمو .مهتامولعمب اهيف اولديل ءاملعلا ىلإ ةيضقلا
 ةحار قلقأ هنأال لوصحملا ةلق ىف اًببس لعفلاب ناك ءىضملا نالعإلا نأ اهتياهن ىف تبث

 نع ءاملعلا فشكو ارمثت مث ةرهزلا اهيف ومنت ىتلا ىهو «ليللا ةرتف ىف تابنلا
 فلتخت مالظلا نم ةنيعم ةرتف ىلإ جاتحي تابن لك نأ ىهو كلذ نم برغأ ةقيقح
 لوط اهنيب نم لماوع ةلمجب طبترم ضرألا حطس ىلع تابنلا عيروت نآو!هريغ نع
 ةعاس ةرشع ىتنثا ىلإ جاتحي تابنلا ناك اذإف . قطانملا نم ةقطنم لك ىف ليللا ةرتف

 وأ ‹«بسحف تاعاس رشع اهمالظ ةقطنم ىف ومني ال هنإف ريهزتلا ةرتف ىف مالظلا نم

 !ةرمث ىطعي الو اًفيعض نوكي هنإف امن نإ

 ؟ىملعلا» عباتتلا نم ءزج وه ةيآلا ىف روكذملا راهنلا ليللا ءاشغإ نأ نيبت اذكهو

 رشع ةثالث نم رثكأ لالخ اًفورعم نكي مل ام اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةيآلا ىف ظوحلملا
 !نآرقلا لوزن ذنم اًترق

 ام اهنمو ملعلا هلع فشك ام اهنم «ةريثك ةيملعو ةينوك تاراشإ نآرقلا ىفو اذه

 ميلعلا هللا دنع نم نآرقلا اذه نأ عطاق ليلدب تبثت یهو «مويلا یتح هنع فشکی مل

 .هسفن دنع نم هب قطني نآ رشبل یتاتی ناک ام هنآو ‹ميکحلا

 باتكلا ضعب عنصي امك نيثهال ةيملعلا فوشكلا ءارو ىرج نأ جاتحنال انکلو

 دقل :اولاق اديدج اًمشك ملعلا فشك املكف «نآرقلل ىملعلا راجعإلا تابثإل نيثدحلا

 !لبق نم هنع نآرقلا ٹثدحت

 ‹«تابثإلا ةلحرم ىف تلارام اهتاذ فوشكلا هذه نأل كلذ عنصن نأ جاتحن ال

 تاراشإلل انريسفت طبرن نأ زوجي الف .ةيئاهن ةيملع ةقيقح دعب حبصي مل اهنم ريثكو

 لئالد نألو .دغلا ىف اهوطح تبثي دق ىتلا ةبلقتملا تايرظنلا هذهب نآرقلا ىف ةينوكلا

 ءارو ضكرلا ىلإ جاتحن ال ثيحب عطقلاو توبشفلاو ةرثكلا نم نآرقلا ىف راجعإلا

 هتبثأ ام ادج انيفكيو !تابثإلا نم ديزم ىلإ ةجاح ىف انلر ام اننأك تايرظنلا هذه

 !زاجعإلا تابثإل ىفكت ةدحاو ةراشإ لب . ةيئاهن قئاقح هنآ ىلع ملعلا
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 رصاحملا ىمالسألا ملاعلا عضو

 قرا یف هب ر ند اوما وج یتالسإلا ماعلا ىلا شوا نا كال

 ات امك لیلا ءاثغک ءا یتکلو را يف میل داد رکا هر ؛ضرألا

 ىلإ ةّلكالا عادت امك مالا مكيلع یادت نا كشوبا : ملام لوسرلا مهنع
 يشك ذئسموب متنا لبا :لاق ؟هللا لوسر اپ لسموپ نحت هلق نما "لاق هات

 .(لیسلآ ءانغک ءافُع مکنکلو

 ىتلا ةوارضلا لثمب اهؤادعأ اهيلع بلاكث نأ ةيمالسإلا ةمألا خيرات ىف ثدحي مل

 هيلع بلغ ناکم لک یف نوسلتقیو نوحبذی :رضاحلا تقولا یف اھیلع اھب نوہلاکتی
 نم وأ مهلحاد نم ءادعأ مهيلع طلسيو «مهلاومأو مهضرأ نم نودرشیو « مهؤادعأ

 الإ هلإ الب نونمؤي ال نيذلا مهئادعأ باسل ءهللا لزنآ ام ريغب مهنومكحي مهجراخ

 .هضرأ ىف ةيمالسإ ريغ لرد ةماقإب ةرم دعب ةرم ىمالسإلا نطولا صقتليو ءهللا
 . تالیرد ىلإ هلم ةلودلا مسقت مث «هتدحو تتفلو

 ىرحت هتبرت نأ نم مغرلا ىلع ىمالسإلا ملاعلا ىف ىشفتي ضرملاو لهجلاو رقفلاو
 !قالطإلا ىلع ملاعلا تاورث ربكأ

 ةدوجوملا ةيرشبلا ةورشلاو «ةيعارزلا ةورثلاو  ةصاحخ ةيلورتبلاو - ةيندعملا ةورثلاف
 .هلك ملاعلا لود نم ىرحأ ةلود ىأ دنع اهتاليثم نم ربكأ دعت ةيمالسإلا ضرألا ىف
 . نيدايملا عيمج ىف اًرخأت مهرثكأو ضرألا لهأ رقفأ مه نوملسملاف كلذ عمو

 ؟هباپسأ امو كلذ ثدح فيك

 نيذلا هللا دعو :ضرالا ىف نيكمتلاو فالختسالاب ةمالا هذه هللا دعو دقل

 مهلبق نم نيدلا فلختسا امك ضزرألا يف مهتفلختسيل تاحلاصلا !وأمعو مكنم اونمآ

 ال يننودبعي انمأ مهو دعب نم مهنلدبيأو مهل ىضترا يذلا مهيد مهل نتكميأو
 ٥١[. :رونلا] ( ایش يب نوکر شی

 . ققحتي الو هدعو فلي نأ هلل اشاح ؟ةمألا هذهل دعو نع هللا ىلخت لهف

 .اهباتك نمو اهبر نم ةمألا هله عضو وه ريغت ىذلا اإ
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 :نيمأتلاو نيکكمتلاو فالختسالا لباقم اًنيعم اطرش مهيلع هللا طرتشا دقل

 نم مه نيأ ؟طرشلا اذه نم مويلا مه نياف ( ايش يب نوک رشي ال ينودبعيډ

 ؟هتعیرش میکحتو مهبر رمأب م ارتلالا

 ىتلا ةعيرشلا هنم نودمتسي ىذلا وه الف .اًضارعإ ميركلا نآرقلا نع اوضرعأ دقل
 هنم نودمتسي ىذلا وه الو «مهتيبرت جهنم هنم نودمتسي ىذلا وه الو «مهمكحت

 نوعمطي فيكف . .ءاوس اهبرغ وأ اهقرش ءابروأ ىه هلک كلذ ىف مهتهجو امنإو
 نوقلاخم مهو ضرألا ىف مهل نكي نأو «هباتک نع نوضرعم مهو مهبر مهرصني نآ

 ؟هطرشل

 اتسح ءالب هيف یلہآ یدلا مخضلا ءالتبالا كلذ مالسلا هيلع ميهاربإ هللا ىلتبا دقل

 هتبغر هتکردآ ذئدنعو . امام ساتل كلعاج ينإ :هل لاقف هتعاط ىلع هللا هافاکف

 نمو لاق :سانلل ةمئأ نونوكيف هدعب نم هتيرذل دهعلا اذه نوكي نأ ىف ةيرطفلا

 ؟رازعإلاو ميركتلاو بيرقتلا ةظحل ىف ىلاعتو هناحبس هللا هل لاق اذاسمف (يتيرذ
 ٠١١[. :ةرقبلا] 4 نيملاظلا يدهع لاني ال لاف ل

 ىطعي ال هللا نإ .ادحأ ىباحت الو لدبتت ال ىتلا ةيراجلا هللا ننس نم ةنس هذهف

 مهسفنأ مه مهنأل لب نينمؤم موق ةيرذ نم مهنأل ضرألا ىف نيكمتلا ساللا

 ةيرذ اونوكي نأ ذئموي مهعفني الف حيحصلا ناميلا طرش نع اولخت اذإف .نونمؤم

 لم موت

 ي مر#

 ا ا

 نودخأي باَعكْلا اورو فل مهدعب نم فلخُف ] ؟ليلارسإ یب نم ناک اذامف
 مهّلع دخوب ملأ هوذخاب هلم ضرع مهتاب نإو انآ رقغيس نولوقيو ىندألا اذه ضرع

 نيذلل ريح ٌةرخآلا رادلاو هيف ام اوسردو حلا ألإ هلا ىع اووي ال نأ باكا قايم

 .[14 :فارعألا] نوقع الأ نوي
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 :نولوقيو ةغرافلا ىنامألاب مهسفنأ نونميو ايندلا ةايحلا ضارعأ نم ضرع لجأ

 !؟هیف مه ىذلا مهلاح ىلع اونوکی نآ نذإ مرج ال !انل رفخیس

 .لمعلا هقدصو بلقلا ىف رقو ام نكلو «ىلحتلاب الو ىنمتلاب نابإلا سيل
 قدصي یکولس عقاو نم كلذل دبال امنإ !نينمؤم نوكنل ناإلا ىعدن نآ یفکی ال

 .ةقيقح ىلإ اهلوحبو ىوعدلا هذه

 ىنعم هيف نيدلا حيصأ تقو - ىجيردتلا مهفارحنا ىف - نيملسملا ىلع رم دقلو

 ىلامعأ رهاظب ىلع مكحت ال مهنم دحاولا لوقيو !عقاولاب هل ةلص ال اًينادجو اًيبلق

 ىسنكلا موهفملاب ءىش هبشأ هنإ ؟نيدلا ةقيقلل فرحنملا روصتلا اذهب اوءاج نيأ نم

 ءةايحلا عقاوب هل ةلص ال ىأ «بلقلا هلحمو برلاو دبعلا نيب ةقالع نيدلا» : ىبرغلا
 ! بسحف بلقلا لحلاد ةينادجو رعاشم وه امنإو

 ةيلهاجملا ىف برعلا ناک امک ال !شاعي اًعقاو نيدلا لوحيأل مالسإلا ءاج اغإ

 نإ !میهارب] نید ىلع نحن :نولوقي مث «ةريبكلاو ةريغصلا ىف هللا رمآ نوفلاخي
 ٠۹[. :نارمع لآ] ( مالسإلا هللا دنع نيل

 ةعيرش ريغ ةعيرش مهتايح ىف نومّكحي مهو اًمح نيملسم نوملسملا نوكي الو
 ردصم نم مهكولس طاغأو مهديلاقتو مهتمظنأو مهراکفآأو مهتاروصت نولختیو «هللا

 ال «برغلا وأ قرشلا نم ءاسنو الاجر مهل ةودقلا نوذختيو ء«ىلابرلا ردصملا ريغ

 .هلوسرب الو هللاب نونمۋي

 . .ىعقاو ىكولس رهظم نم هل دبال ىقيقحلا نالا امنإ

 ىآ هللا لوسر ادمحم نآو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىف صخلتي ناإلا نإ

 .قحلاب هللا دنع نم غلبملا

 یف یری نأ دہال یضتقم ةم هل ءهللا دنع نم مم لوسرلا هب ءاج اجب قيدصتلا نإو

 .هللا ة ةعيرش قفو ىعامجلاو ىدرفلا كولسلا وه هاضتقمو «ةايحخلا عقاو

 مكت نأ یغبنیف ةعامحلا امأو .هنع هاهن امو هبز هب هرمآ ام مزتلي نآ یغبنیف درفلا اماف
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 .هللا لزنآ ام ريغب مكحت نآ ضفرتو هلك اهدهجب رمألا اذه ىلع موقتو هللا ةعيرش

 ىف ةملسم ةعامجلاو اًملسم درفلا حبصي رمألا اذهب ةعامجلاو درفلا مزتلي نيحو

 اکولس عمتجملا ىف ىعقاولا كولسلا حبصيو .تاراعشلاب الو مسالاب ال عقاولا ملاع

 ام دعبأ ايش :ىمالسإلا ملاعلا ءاجرأ ىف مويلا هدهاشن ىذلاك ال ءاًيقيقح اًيمالسإ

 .مالسإلا نع نوكي

 نوركذي نيح دجولا ةدش نم نوكبيو ميم لوسرلا بح نوعديل اًموق نإو
 الو «هللا ةعيرش ريغ ةعيرش ىلإ اومكاحتي نأ كلذ دعب مهمهي ال مث . .ميركلا همسا

 !هللا جهنم نع اديعب اهلك مھتایح یرجت نأ

 . .مالسإلا اذكه امو

 نود س هل دیو هپ رج اوس لعب س باک لهآ ااو مکین لو

 نیا نیز وعر یخ ارق نب ااعا نہ لنز یر ی ارم لو یر ہلا
 گی 0 م

K# F# # 
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 ةيمالسالا ةمألا لبقتسم

 جهنملا عابتاو هللا ىلإ عوجرلاب الإ هيف ىه امن ةيمالسإلا ةمألل صالح ال
 . ىنآرقلا

 . .حالصإلا لجأ نم برغلا وأ قرشلا رثأ ىفتقي نأ ىمالسإلا ملاعلا برج دقل
 ليتفتلاو «ضرألا ىف رمتسم فاعضتسالاو !تاسكن ولت تاسكن ةجسيتنلا تناكف

 . موي دعب اموي دتشي نيملسملا ةدحو تيتفتو « مئاق ديرشتلاو

 .ميركلا هباتک نع دعبلاو هللا رمأ ةفلاخم ىف نوضام مهن كلذ

 رماوأ مازتلاب الإ مهلاح حلصني نلو اورصتني نل مهنأ هلوسرو هللا مهربحأ دقو

 .[۷:دمحم] (مكمادقأ تنيو مكر صن هللا اورصت نإ اودمآ نیلا ایا ل : هللا

 .اهاضتقمب لمعتو ةقيقحلا هذه فرعت نأ ةيمالسإلا ةمألل نآ دقو

 نوعسي امم ريخ هلوسر ةئسو هللا باتك نم اهيدي نيب ام نآ ًالوآ كردت نآ اهل نآ

 امّكح هللا نم نسحأ نمو نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ ]ل :ةيلهاحلا جهانم نم هباستکا ىلإ

 ]0> :ةدئاملا] ( ًنونقوي مرق

 امنیپ ‹ عيرشت لضفأو عیرشت لمکآ وه هلع نوضرعي ىذلا ىوامسلا عيرشتلا نأو

 . لالتخاو فارحنار صقن اهلك ةيلهاجلا مئارش

 هاوس امو «حلاصلا ناسنإلا ءاشنإب ليفكلا هدحو وه ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم نأو
 . فارحئا هلک

 لكل ةدايقلا زکرم یف نوکتو اهتاذب ةزيمتم نوكتل ةمألا هله جرح هللا نأ كردلو

 اونوكتل اطسو هما مکانلعج كلدكو :تامسلا زيمتم ريغ اهل اليذ ال «ةيرشبلا

 :Er :ةرقبلا] & اديهش مكيلع لوسرلا توكيو سالا ىلع ءادهش

 اهتوق دقفت نأ اهطيرفتو اهلامهإ ببسب اهيلع بتك دق ناک نإ هنآ اریخآ كردتو
 خلست نآ كلذ یلعم سيلف «لاجملا اذه یف اپروآ ىلع لذملتتت ٰنأو «ةيداملاو ةيملعلا
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 كلت لكف ءاهکولس طاغأو اهراكفأو اهقالحأو اهمظن ابروأ نع د حأتو «اهنيد نم

dر ا ق ع اس ر ر  

 .[۸۹:ءاستلا] ( ءارس نونوكتف اورفك امك نورفكت ول اودر  :اهيلإ اهبذج

 ١4[. :نارمع آ1 (مكنوضي وأ باتكلا لَا نم قاط تدر و
 ميقتل مهفراعمو مهمولع تخاف لبق نم ةرم نيملسملا ىلع ابروآ تذملتت دقلو

 مهلثم نوملسملا عنصي الفأ !قحلا وهو مالسإلا مهنم ذخأت نأ تبأو ءاهتضهن اهيلع

 ىهو مهديلاقتو مهمظنو مهراكفأ اوضفريو مهفراعمو مهمولع ىلع اوذملتتيف
 !؟لطاب

 اذإ .مهعقاو ريغتي طقف لئمويف ةروصلا هذه ىلع نيملسملا رمأ ميقتسي نيحو

 مهنيد ىلع هتاذ تقولا ىف اوقبو «هيف هنودجي ضرألا ىف ناكم ىآ نم ملعلا اولحا

 ىف ًالئاه ارييغت ثدحبل هللا ردقل راتسلا مه نونوكيسف «مهبر رماب مهمازتلا ىلعو
 .ضرألا

 ١١[. :دعرلا] ( مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ

 ىلإ اوداعو «هللا باتك نع مهضارعإ نع اوفكو «مهسفنأب ام نوملسملا ريغ اذإف

 اذيفنت هنولذبي دهجبو هلم ردقب - مهيلإ مهتاربخ هللا ديعيسف «ىنآرقلا مهجهنم ذحخاألا

 ارقثاو ارنمآ ىرقلا لهأ نأ ولو :ضرالا ىف ةمأ ىنغآ نوحبصيف - مهبر رمال
 :۹٩[. فارعالا] ( ٍضرألاو ءامّسلا نم تاكرب مهيأع احتفل

 ةيداملا ةوقلا ئشني ىذلا وه ىنغلا نإف ء«ضرألا ىف ةمآ ىوقأ مث نم نوحبصيو

 .نونمؤملا اهب رصتني ىتلا

 امنإ - هيركسعمب - ملاعلا نال . .رامدلاب ددهملا ملاعلا ىف مالس ةادآ نوحبصيو

 ىف وأ «ضرالا ىف عازنلا عنمت ىتلا ةوقلا نوكنسف ءانسفنأ كالمو انتاورث باحصأ
 .مويلا وه امك انيلع اًعقاو سيلو انع اجراخ مهعازن نوكي ليلقلا
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 سماخلا بابلا

 رخآلامويلابناميإلا
 بوجو ىلع ةيلقنلاو ةيلقمعلا ةلدألا ضعب ٠

 .رخآلا مويلاب ناميإلا
 درطلا كولس ىفرخآلا مويلاب ناميإلارشأ ه

 .ةعامجلاو
 .رخآلا مويلاب ناميإلا اهلمشي ىتلا قئاقحلا ه
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 سماخلا بابلا

 رخآلامويلابناسهيإلا
 هب انربخأ امنإو «هسفنب هدهشي مل ادحأ نال «بيغلاب نايإ وه رحآلا مويلاب ناميإلا

 ىف ءاج امم حيحصلا لقنلا وه هليبسف .ماركلا هلسر قيرط نع ىلاعتو هناحبس هللا

 .ةنسلاو باتكلا

 انكر هلعجو «هب ناميإلا انيلع بجوأو «رحآلا مويلا نع انربخأ ىذلا هللا نكلو

 ناسنإلا زيمو «بيغلاب ناإلا ىلع ةردقلا ةيرشبلا ةرطفلا عدوآ دق «ناميإلا ناكرأ نم

 .هلضفو همرکو هب هزيم ام نیب نم رمٌألا اذهب

 كلذ یف روصحم هلاعو «بسحف سارحلا هکردت ام دودح یف شیعی ناوپحلا نإ

 هكردت ام دودح ىف هرصحي ملف ناسنإلا مّرك ىلاعتو هناحبس هللا نكلو .قاطنلا
 ىلع ةردقلا ىهو «ةيصاخلا كلت هحنمو ءاهعسوو هقافآ حسف امنإو «بسحف هساوح

 تثتحبصأو ناويحلا نم قمعأو بحرأ هس تحبصأف ‹ساوحلا هکردت ال اج ناميإلا

 . ىلعأو عسوأ هقافآ

 هللا نوكي نآ دعب نيلفاس لفسآ هدرتو ناسنإلا ةروص هوشت اًمئاد تايلهاجلا نكلو

 هساوح هكرلت ام قاطن ىف هرصحتو اًناويح ناسنإلا درت نأ ديرت ةرصاعملا ةيلهاجلاو

 ملاع هلاع نم ىغلتو «هللا اهب همرك ىتلا ةماركلا كلت هنع عزنت نأ ديرت !بسحف

 ایسفنو ایحور ناسنإلاب سکتنت مث نمو !!ةيملعلا حورلاو ةيعقاولا ةجحب ءهلك بيغلا

 . ةياهنلا ىف هتيناسنإ هدقفتو ءاًبقلخو

 تافص زربأ بيغلاب ناعيإلا لعج ةعفرلا هل دارآو ناسنإلا مرك ىذلا هللا نكلو
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 ئاپ نویز نیا م نیشلب ید یف بر ا باک یک م متو !نيقتملا

 ا :ةرقبلا] ( نرقفي مهافزر اممو ةالصلا نوميقيو

 كلذلو «رحآلا مويلاو هللاب نالا لجأ نم مرال رمآ بيغلاب نالا نإ «معئ

 ناسنإلا تافص رربأ تقولا تاذ ىف هنكلو .نينمؤملا تافص ةمدقم ىف نآرقلا هزربأ

 .ناويحلا ملاع ريغ هملاع لعجتو ءناويحلا نع هزيمت ىتلا

 وهإل :اهترامعل هماقأو ضرألا ىف ةفيلخ هلعجو ناسنإلا قلخ ىذلا هللاو
 .[١١:دوه] ( اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ

 ةدشارلا ةفالخلا رودب موقي ىكل هل ةمرالىلا تاودألا ىه ام ىلاعتو هناحبس ملعي
 ةمزاللا تابلطتملا لك هل بهو كلذل .حيحصلا جهنملا ىضتقمب اهرمعيو ضرألا ىف

 است هللا فلکی ال : ةقاطلا دودح ىف فيلكتلا نوكي ىكل اهب هفلك ىتلا ةمهملل

 ۲۸١[. :ةرقبلا] & اهعسو الإ

 ةوق وذ ناويحلاف .ىناويحلا قسنلا ريغ قسن ىلع ةيدسج ةقاط هل هللا بهو دقل
 نآ الو «هيديب لمعي نأ عيطتسي ال هنکلو .تارملا تارشع ناسنإلا قوفت دق ةيندب

 يندب فعضأ ناك نإو - ناسنإلا امأ .ةقاطلا هذه مادختسا نم دحي امن ءاًمئاق فقي

 یئش تالاجم یف ةيدسحلا هتقاط مادختسا ىلع ردقآ هنإف - ناویحلا عاونآ نم ريثک نم

 . ضرألا ةرامعو ةفالخلا تابلطتم نم كلذو «ناويحلا اهيلع ردقي ال

 ىلإ لصت نأ عيطتستو «مسرتو ططختو «ربدتو ركفت «ةيلقع ةقاط هل بهوو
 هذهو .هيف ىرجت ىتلا ناسلاو ناسنإلا هيف شيعي ىذلا نوكلا نع قئاقحلا نم ا

 ةرخسملا تاقاطلا صالختساو ضرألا ةرامع ىلع ةنيعملا تاودألا ربكأ نم ةف
 يف امو تاوَمسلا يف ام مك رسو :هللا دنع نم ضرألاو تاوامسلا یف را

 .[۱۳ :ةيثاجلا]  هنم اعيمج ضرألا

 ىتلا تاودألا ةمدقم ىف اهلعجو «بيغلاب نامبإلا ىلع ةردقلا كلذك هل بهوو
 ءرحآلا مويلاو هللاب نمؤي اهقيرط نع .«ضرألا ىف هرودب مايقلا ىلع ناسنإلا نيعت
 هتایح حلصت امک ایندلا یف هتایح حلصتف «هرمآ ىلع میقتسیو «هقلاخب هحور لصتتف
 .ةرخآلا ىف
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 ةيلقنلاو ةيلقعلا ةل دألا ضعب

 رخآلا مويلاب ناميإالا بوجو ىلع

 4ة ومَجْرت ال الإ مكئأو انبع مكانقلخ امْنأ متبسحفأ :ىلاعت هللا لوقي
 ٥°11[. :نونمۇملا]

 لوف اورفك نيذلا نَظ كلذ الطاب امهنيب امو ضرألاو ءامسلا انقلخ امو ظ :لوقيو
 يف نيدسفمْلاك تاحلاصلا المع اونمآ نيذلا لمَن مأ 0 رال نم اورفك نيد

 .[۲۸ ء۲۷ :ص] ( راجفلاك نيقتملا لعجن مأ ضرألا

 اولمَعو اودمآ نيذلاك مهلعَج نأ تاسلا اوحرتجا نيدلا بسح مآ : لوقیو

 Y1] : ةيثاجا] ( نوُمكحي ام ءم مهتاممو مهايحم ءاوس تاحلاصلا

 4(نومكحت فيك مكلاَم 9 نمرجملاك نيملسملا لعجنفأ :لوقيو
 N «o] : ملقلا]

 مل اذإ الطابو اتبع حبصي قلخلا نأ :اهلاثمآو تايآلا هذه هيلإ ريشت ىذلا ىلعملاو

 ةايحلا ىف اهولمع ىتلا مهلامعأ ىلع نوبساحيو سانلا هيف ثعبي رحآ موي كائه نكي

 تناك ول ًالطاب حبصي ضرألاو تاوامسلا قلخو «ائبع حبصت ةايحلا نأ ىأ .ايندلا

 . فاطملا ةياهن ىه ايندلا ةايحلا

 .تايآلا هيلإ ريشت ىذلا ىنعملا اذه انلوقعب كردن نأ عیطتسنو

 نيمولظمو «توملا ةظحل ىتح نيملاظ اولظ نيملاظ ايندلا انتايح ىف دهاشل نحنف

 اذه نوكي فاطلملا ةياهن ىه ايندلا ةايلا تناك نإفأ . مهتايح رخآ ىلإ نیمولظم اولظ

 نيأو !؟هل صتقي مل مولظملاو هنم صتقي مل ملاظلاو لدعلاوه نیآو ؟ةمكحو ألدع

 ىلع ىهتنت مث «لدعلا ىضتقم ريغ ىلع اهثادحأ ىرجت ةايح قلحخ ىف ةمكحلا ىه
 ؟ةروصلا هذه

 فلتخیو مهکولسو مهتادقتعم فلتخت ‹ نيلمۇمو ًارافك ضرألا ىف دهاشلو

 ملسأ قيرفو ‹هعيطيو قلاخلا دہعی نأ یبہأو ربکتسا قیرف . هناحېس قلاخلا نم مهفقوم

 ءالوهو كئلوآ توب یهتن یتح ءاهثادح اب ةايحلا ريستو . نسحم وهو هلل ههجو

اضكلا دج دقف ايندلا ةايحلا ىف امأف ؟ءىسملاو نسحلملا ىوتسب لهف
 ىف نينكم ر
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 نم ةر ولو «نيدراطم نيدرشم نيفعضتسم نيئمؤملاو ‹«لطابلاب نیشفتتم ‹ضرألا

 ضرألا ىف هلنس نم اهلعجو ةوعد لكل هللا اهردق ىتلا ءالتبالا ةرتف ىه ثقولا

 نم نيذلا انف دقو © نوحفي ال مهو انما اورق نأ اركرْغ نأ سالا بسحأ ل

 r] »۲ :توبكنملا] ( نيبذاكلا نمْلعيَلو اوّفدص نيدلا هلا نمْلعيَف مهلبق

 ضرألا ىف لعتسم رفكلاو كلت ءالتبالا ةرتف ىف مهتايح ىهتنتو سان توو
 عم ةروصلا هذه ىلع رومألا ميقتست لهف .دعب نكي مل هرمآ ىلع بولغم نايإلاو
 ؟لدعلاو قحلا

 ‹نيفعضتسم ضرألا ىف نيدرشم قحلا باحصأ نوکي نآ قحلا نم نوکیا

 ؟نيمعنم عل نيئکم لطابلا باحصاأر

 «هقيرط ىلع اوماقتساو هب اوثمآف هللا ىعاد اوباجأ نيذلا نأ قتحملا نم نوكيأ

 مل نيذلا نأو «مهيلع بوضغملا مه مهناك لذلاو ناوهلا ىف نوتوميو نوشيعي

 اولان نيدلا مه مهنأک نیمعنم نیئناه نوتویو نوشیعی هب اونمؤی ملو هلل اوبیجتسي

 !؟هللا ناوضر

 الو ثعب كانه نكي ملو ايندلا ةايحلاب رومألا تهت تنا ول ةروصلا نوکت اذکھ هنإ

 .باقع الو باوث الو ةرحخآلا ىف باسح

 ةايحلا ىف تاذللا نوبهتتيو ءاهب رمآ ىتلا هللا دودح دنع نوفقي ال ةاصع دهاشنو

 ىف - وهو «هللا لحأ ام الإ عاملا نم اوذخأي ملف هللا رمأب اومزتلا نيرحخآو ءايندلا

 تناك نإفأ .تاذلملا ىف نوقراغلا ةاصعلا هب عتمتسي امن كش نود لقأ ردق - ايندلا

 رومألا ميقتست له !؟الدعو اًقح رمألا نوکي ءالۋھو ءالۇھ ةياهن ىه ايندلا ةايحلا

 عاتملا نم هسفن مرحي مزتلملا امنيب «باسح ريغب اهب ىضمبو هتبهن دارآ نم بهني نأب

 !؟باوث ریغب هنامرحب یضمي مث دئازلا

 !كش ریغب الک

 .هللا قح ىف كلذ روجي الو

 لب .ةروصلا هذه ىلع رومألا نوکت نا هناحبس هتمکحو هتلادع قح یف زوجي ال

 .هيف ةمكح الو هل ىلعم ال اتبع ةايحلا نوكت
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 ضرألاو تاوامسلا قلخ نيب تايآلا نم ريشثك ىف طبري نآرقلا دج كلذ لجأ نم

 نإ مهلامعأب مهتاراجمو ايندلا ةايحلا ىف اولمع امع مهلاؤسل سانلا ثعب نيبو «قحلاب
 . رشف ارش نإو «ریخف ًاریخ

 ( ريصَمْلا هيلو مكروص نسحأف مكروصو قحاب ضرألاو تاوّمّسلا قلخإ»
 ١[. :نباغتلا]

 ِءاَم نم ٰیقسیو منهج هئارو نم 9 دینعرابَج لک باخو اوحعفتساو ل

 سمو تيم وه امو ناکم لک نم توما هبتایو هغیسی داکی الو هعرجتی ©3 دیدص

 يف جيرنا هب تعش دارك مهلامعأ مهتر اورفك نيذلا لم 9 طي باذع هارو
 نأ رت ملأ ه۵ ديما لالضلا وه كلذ ميش ىلع اوبك امم نوردقي أال فصاع وزب

 .[14 :ميهاربإ] ( قحْلاب ضرألاو تاوُمسلا قلخ هلا

 ءالطاب امهقلخي ملو قحلاب ضرألاو تاوامسلا قلخ هللا نأ نوملعي نونمؤملاو

 :رانلا مهبنجي نآ هللا نوعديف باسحو ثعب نم دبال هنأ نوکردیف

 يلوأل تايآل راهئلاو ليلا فالتخاو ضرألاو تارمسلا قلخ يف نإ

 يف نوركقحيو مهبونج ىلع ادوعقو اًماَق هلا نوركذي نيدلا ت9 بالا

 4راثلا باذع انقف كناحبس الطاب اذه تقلح ام ابر ضرألاو تاّوَمُسلا قل

 .[۱۹۱ ۰۱۹۰ :نارمع لآ]

 ال اًئبع نوکی اذه نِإف باسحو ثعب كانه نكي مل ول هنأ نآرقلا دكؤي اذكهو

 حبصرف ضرالاو تاومسلا قلحخ ىلإ كلذك دتمب لہ «هدحو ناسلألا ةايح ىلع رصثقي

 !قحلا ريغ ىلع اًمئاقو الطابو اتبع هلک

 :ًالمع نسحأ انيأ انولبيل ةايحلاو توملا قلحخ هنأ ىلاعتو هناحبس هللا انربحخأ دقلو

 ةاَيَحْلَو تْوَملا قل يذلا ى ريد ٍءيش لك ىلع وهو كلما هديب يذلا كرات

 .[۲ ء١ :كلمل] روقغلا زيزعلا وهو المع نسحأ يأ مکولبیل

 ام انلعج اإ :ةياغلا سفنل اهل ةنير ضرألا ىلع ام لعج هنأ كلذك انربخأو

 .[۷ :فهكلا] المع نسحأ مهيأ مهولبل اهل ةنيز ضرألا ىلع
 توملا قلخ ةمكح نيأف اعيمج رومألا اهدنع ىهتنت ىتلا ةياهنلا وه توملا ناك اذإف
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 لعج ىف ةمكحلا نيأو ؟اوءاسأ نيذلا نم لمعلا اونسحأ نيذلا زيمتي فيكو ؟ةايحلاو

 !؟اهل ةنيز ضرألا ىلع ام

 له :ضرألا ىف ةدوجوملا ةنيزلا هذه ىه ناسنإلا ةايح ىف ءالحبالا ةطقن نإ

 مزتلي الو هللا همرح ام بهشتي مآ ؟هلحأو هللا هحابأ ىذلا ردقلا ناسنإلا اهتم لوانتي
 ؟هتعاطب

 كانه دعي ملو ةمكحلا تفتنا دقف توملاب نيتيواستم كاذو اذه ةياهن تناك اذإف

 اهب نوتفملاو !ءاوس مارحلاب ذحخالاك لالا اهنم ذخألا ماد ام ةنيزلاب ءالتبالل ىنعم
 !ماقتساو ةنثفلا نم اجن ىذلاك هللا ةعاط نع

 ماو «(نمرجملاك نيملسملا لجأ ) : ىراكنإلا لاوسلا اذه ءىجي كلذل
 نيقمْلا لعجن مأ ضرألا يف نيدسفملاك تاحلاصلا اولمعو اومآ نيدلا لعجن
 .4راجفلاک

 !كلذ نوكي نأ هلل اشاح

 الو باسح ال هنأو «ءاوس رمألا نأ نولظي نيذلا مه !اورفك نيذلا نظ كلذ اإ

 امو :ًالطاب ضرألاو تاوامسلا قلخ هللا نإ نولوقي كلذب مهنأكف !باقع

 نم اورقك نيذلل ليف اورقك نيدلا نط كلذ ًالطاب امه امو ضرألاو ءامسلا اقلخ

 رأل يف نيد ملاك تاحلامملا اواو ارآ نيذلا رعت مآ تراثا
 .[۲۸ «۷:ص]

 بيجعلا نكلو .ثعبلا نوركلي اوناك نيذلا شيرق رافك ىف ةيآلا هله تلر دقلو
 ! مات اهذق ىلع ةلصفم ىه امناك ةيآلا اهيلع قبطنت جذامن جتلت ةرصاعملا ةيلهاجلا نأ
 نإو !لطاب هلکو ثبع هلك دوجولا نإ لوقي «دحلملا ىدوجرولا ا باکلا «رتراس) اذهف

 نيذلل ليوف اورفك نيدلا نف كلذ !اهيف ةمكح الو اهل ىنعم ال ناسنإلا ةايح

 .(راثلا نم اورفك
 «هسح ىف ةايحلا ةروص حبصت اذكهف رحآلا مويلاو هللاب ناسنإلا نمؤي ال نيح هنإ

 ةايح اهيف اب ءامهنيب امو ضرألاو ءامسلا :اهلك نوكلا ةروص حبصت اذكهو
 .ناسنإلا

 ءايندلا ةايحلل ةيعيبطلا ةلمكتلا عضوت ىتح «قحلا نيبتي الو ةروصلا ميقتست الو
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 قحلا حضتي ذئدنع .نوناهي وأ نومركيف هيف سانلا بساحي ىذلا رحخآلا مويلا ىهو

 نييتتو .ضرألا ىلع هتايحو ناسنإلا قلخ ىف قحلاو «ضرألاو تاوامسلا قلحخ ىف
 .اهل ةنير ضرألا ىلع ام لعج ىف ةمكحلاو «توملاو ةايحلا قلح ىف ةمكحلا

 الو اهل ىنعم ال ةايحلا نإ :لوقت مث ءاههوشتف ةروصلا عطقت ةيلهاحلا نكلو
 اهيلع ىتلا ةقامحلا نم ىوتسملا سفن ىلع لبق نم نويرهدلا ناك دقلو !اهيف ةمكح

 او ايحنو تومن ايندا انتايح ًالإ يه ام اولاقو !«نودحللا» مهتفسالفو مويلا رافك

 :۲٤[. ةيئاجلا] ( رهَدلا الإ انكلهي

 دوجول ايفن وآ «ىتوملا ثعب ىلع ردقي نأ هللا ىلع اًراثکتسا كلذ اولاق ءاوسو

 تاوامسلا هب تقلخ ىذلا قحلا كاردإ نع ةسومطملا مهتريصب تزجع دقف ءةتبلأ هللا

 الو ىنعم مهتايحل نوكردي ال «ةمئاسلاك اوشاعف «توملاو ةايحلاو «ضرألاو
 ىوْذَم رانلاو ماعنألا لكأت امك نولكأيو نوعتمتي اورفك نيدلاو ل :اًقده مهدوجول

 .[۱۲:دمحم] مه
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 رخأآلا مويلاب ناميالاراثآ
 ةعامجلاو درطلا كولس ىف

 مهفن نأ عيطتسنو «ةقيمع راثآو ناسنإلا ةايح ىف ةغلاب ةيمهأ رحآلا مويلاب ناال

 هللاب نالا نيب عضاوملا نم ريثك ىف طبر نآرقلا نأ فيك ةقيقحلا هذه ءوض ىلع

 .ىفنلا وأ تابثإلا ىف ءاوس نيطبارتمو نييلاتتم نائيجيف «رخآلا مويلاب ناميإلاو

 ركل نع ونيو فورغملاب نورما رخآلا مولا هلا هوني
 ۱۱١[. :نارمع لآ]

 .[۸ :ةرقبلا]  نينمؤمب مه امو رخآلا مويابو هللاب ب انآ لوق نم سالا نمو

 سادا رام نهب يذلا ىذا لب مكناقدص او اونا ن یدل ااو

 € :ةرفبلا]  رخآلا مويا هللاب نمي الو

 هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو رخآلا مويلاب الو هللاب نومو ال نيذلا اونا

 مهو ردي نع ةيزجلا اوطْعي ىح باكل اتوأ نيذلا نم ٍقَحْلا نيد نوني الو

 1۹ :ةبوتلا] 4 نورغاص

 للاب نمآ نم ربا نکو برغملاو قرشا لبق مكهوجو اولوت نأ ربا سلو
 .[۱۷۷ :ةرقبلا] ( نيينلاو باتكلاو ةكئالمْلاو رخآلا موَيْلاو

 .هل لٌمكم هناك ةرشابم هللاب نامیإلاب رخآلا مویلاب نامیإلا طبتری اذکهو
 اذإ ةعامجلا كولسو درفلا كولس ىف رخآلا مويلاب ناميإلا ةيمهأ كردن نأ عيطتسنو

 ةقيرطو ايندلا ةايحلل هروصت ةعيبطو ةرخآلاب نمؤي ال ىذلا صخشلا ةيسفن الفرع
 .اهب هروعش

 بهتنت مل نإ ةدحاأو ةصرف رمعلاو .ةريحألاو ىلوألا ىه هسح ىف ایندلا ةايحلا نإ

 ةريثك سحلا ذئاذلو «تاونسب اةودحم - لاط امهم - رمعلا ناك اذإو !عيضت فوسف

 !رادبلا رادبلاف ‹«ةعولتمو

 ةديحو ةصرف .رخآلا مويلاب نمؤي ال ىذلا سح ىف ةيضقلا نوکت اذه

 بلاكتت كلذلو . .تاذلملا نم ردق ربكأ اهيف ذحخؤيو زهتنت نأ ىغبلي ةدودحم
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 دودح یف اهتامامتها رصحنتو «هيلع عراصتتو ضرألا عاتم ىلع اًمئاد تثايلهاحلا

 .ايندلا ةايحلا

 . .لوقن امل جذوغ ةرصاعملا ةيلهاحلاو

 ؟تاعامجلا لغشيو اهيف دارفألا لغشي ىذلا امف

 معيطتسي ردق ربكأ ىلع لصحيل ؟فده ىأل نكلو . جتنيو لمعي وهف درفلا امأ

 ‹ عاتملا نم ردق ربكأ ىلع لوصحلا ىف لاملا اذه قفني مث ءلالا نم هيلع لوصحلا

 رطخت ال مارحلا ةركف نإ لب !مارحلا وأ لالحلا عاتملا نم نوکی نآ هسح یف یوتسی

 ىتلا ةصرفلا توفت نأ لبق ؛عاتمتسالا وه هدنع لصألاف !دحلا ليبس ىلع هلاب ىلع

 وهو !عاتملا ىلع اديق الإ سيل هئإ !؟هسح ىف مارحلا ىنعم امف ادوعت ال تضم نإ

 نل ىتلا ةدودحملا صرفلا عيضي هنال «هل بجوم الو لوقعم رغ - هرظن یف - دیق

 !دوعت

 ريغ دويق اهلك ةيناسنإلا رعاشملا ديقو ريمضلا ديقو قالحألا ديف نإف اًضيأ كلذل

 فعضبو ةيلهاجلا ىف قالخألا دسفت مث نمو !ءاوسب ءاوس مارحلا ديقك ‹ةلوشقعم

 اًقخس دعت ايلعلا ميقلاو ةيناسلإلا رعاشملا امأ . هلحم ةحلصملا لحتو ريمضلا عزاو

 !عاتملل ةصرف هيلع تتوف ىه اذإ «لقاع ناسنإب قيلت ال ةجاذسو

 .درفلا ةصق نع اريك فاتخت ال اهتصقف تاعامجلاو ممألا امآ

 ؟رخآلا مويلاب نمؤت ال نيح شيعت ءىش یالو لمعت ءیش یآلف

 ىلع (!مهريبمعتب ايازملا وآ) عاتملا نم ردق ربكأ ىلع لوصحلا اهمه ةعامج لك

 نم اهظح اهبلستل ىرخأ ةمآ ىلع بلغتت نأ اهمه ةمآ لكو !ىرحخأ ةعامج باسح

 , بورحلاو تاعارصلا كلذ نم ًاشنشف اهسفنل هذحنأتو عاتملا

 دوهعلا نيأو ؟ىملاعلا ريمضلا نيأو ؟ناسنإلا قوقح نيأو ؟ايلعلا ميقلا نيار
 ؟ةاواسملاو ءاخإلا نيأو ؟لدعلا نيأو ؟ريخلا ليبس ىف نواعتلا نيأو ؟قيثاوملاو

 ىلإ اولخ اذإف ءءايرو ائافن سانلا اهكولي !ظافلأ - ةيلهاجلا ىف - اهلك اهنإ
 ىف عاتملا نع تاقوعم اهلك اهنال !نوئزهتسم نحن امنإ «مكعم انإ اولاق مهنيطايش

 !عاتملل ةحاتملا ةديحولا ةصرفلا
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 ليبس یف نولتاقي مهو نوتوب مهنکلو «تومي نم مهنم تويو «سانلا لتاقتيو
 لاجرلا نم نيفعضتسملا ليبس ىف اولتاق اولاعت مهل ليق اذإف «ىضرألا عاتملا اذه
 قحلا ليبس ىف وأ ءاليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي ال نيذلا نادلولاو ءاسنلاو
 اوْبهي مل نإ «كنع اوضرعأو مهفاتكأ اوزه «ةرشابم هيف مهل ةحلصم ال ىذلا درجلا
 !ضرألا عاتمو ايندلا حلاصم مهيلع دسفي ءىش ىلإ مهوعدت كنأل «تنأ كتلتاقمل

 دسفتو ريمضلا فعضي امك «قافآلا رصحنتو تايلهاجلا ىف ميقلا طبهت مث نمو
 ناميإلا الإ - هللاب نالا دعب - ضرألا ةلقث نم ناسنإلا عفري ءىش ال هنإ .قالحالا

 ةعاط - ايندلا ةايحلا ىف ناسنإلا هلع لرانتي دئار عاتم لك ناب ناميإلا .رحخآلا مويلاب

 ناهإلاو . ىقبأو دلحخأو ىلعأو فشأ اًعاتم ةرخآلا ىف هنع ضوعي - هرمأب امازتلاو هلل
 ضرألا عاتم لجأ نم - ايندلا ةايحلا ىف هللا رمآ ىلع جورخ لک نأب تقولا تاذ یف

 نیلا ن : هلامتحا رشبلا قوط ىف سيل اًباذع ةرخألا ىف هيلع ىراجيس - لئازلا
 اووي اهريغ ادولج مهاتلدب مهدولج تجضن املك ارات مهیلصت فو اتتایآب اورفک
 ٠١[. :ءاسلا] ¢ اميكح ازيزع ناک هللا نإ بادعْلا

 الماك امسح هسح ىف ةيضقلا مسحت نيقيلا ناي رحخألا مويلاب ناسنإلا نمؤي نيحو
 ةهج نم ىواسي الو .ةرحألا ميعن ىلإ ساقي ال ايندلا ىف ميعن لكف .رومألا رفتستو
 - هللا ليبس ىف - ايندلا ىف باذع لكو «هلجأ نم باذعلا ىف ةدحاو ةسمغ ىرخأ
 ىف هلجأ نم ةدحاو ةسمغ ىرحلأ ةهج نم ىراوي الو ةرخآلا باذع ىلإ ساقي ال
 .ميعنلا

 ميقلا ىلإ عافترالا ىلع ردقيو «ضرألا ةلقث ةنراوم ىلع ناسنإلا ردقي ذئدنعو

 ىلع هلاي فوس ىذلا ءازجلاب نقوي هنأال ءةعيفرلا لئملاو ةلضافلا قالحألاو ايلعلا

 اًهيف نيدلاخ ُراَهنَألا اهعحت نم يرن تاج مهر دنع اوفا نيذلل ل :هلک كلذ
 نيان ار نووي نيدلا » داملا رص لاو هللا نم اورو ةر جاوزأو
 نيقضملاو نينار نيقداصلاو نيرباصلا © املا باذَع اتقو ابونذ ان رفاق

 .[۷ ٥ :نارمع لآ] (راحسألاب نيرفغتسملاو
anand 

 نع كوني فورعملاب نورمأي عب ءايلوأ مهب تامؤملاو نودمملاو ل

 هللا مهم مهمحرس كفأوأ هلوسرو هللا نوعيطيو ًةاكرلا نوثؤيو ةالصلا نوميقيو ركىملا
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 راهنألا اهن نم يرْجَف تانج تانموملاو نينا هللا دعو ©0 ميكح ريز هللا نإ

 زوقلا وه كلذ رب هلا نم ناوضٍرو ندع تاج يف ةَ ناسمو اهيف نيدلاخ

 YY] 1 : ةبوتلا] & ميظعل

 ربلا ىلع نواعتت ىتلا ةحلاصلا ةعامجلاو حلاصلا درفلا دجوي ذئدنعو

 :فصولا اذه قحتست ةمآ دجوتو .ناودصعلاو مثإلا ىلع نواعتت الو ىوقتلاو

 نودمۇتو ركدملا نع نوهنتو فورعَمْلاب نورمأت سانللا تجرخأ ةمأ ريخ مسك

 1. :نارمع لآ] (هللاب
 الو طسفلاب ءادهش هلل نيمارَق اونو اونمآ يذلا اهي ™ :رمألا اذهب ىفث ةمأ

 ريرخ هللا نإ هلا اوقفأو یرغل برقه ودعا اودع لأ ىلع وق ناش مگنمرجپ

 .]۸ :ةدئامللا]  نولمْعت ام

 لاجرلا نم نيفعضتسملاو هللا ليس يف نولتاقت ال مك امو : :بلطلا اذه ىفوتو

 ني ال لجو اأ ملاثلا برقا هله نم انجرخأ ار نووقب نيدذلا نادلولأو ءال

 . ]¥ :ءاسنلا] & اريصن كند نم ال لعجاو و كند

 مهتالص يف مه نيدلا © ونمْوملا حلفا دقو :تافصلا هذه مهيف رفاونتو

 ذرا ةاكرلل مه نيدلار © ةرضرْعم وللا نع مه نيذلاو © نوُمِشاخ

 ريَ مهنَف مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ ت نوظفاح مهجور مه نيذلاو
 ميتانامأل مه نيذلاو ه ةوُداملا مه كيآوأف كلذ ارو ىفحبا نمف © بوم

 د ورال مه كمآوأ © نوّظفاحي مهتاولص ىلع مه نيذلاو ©0 نرعار مهدهعو
 .] ۱ :نونمؤلا] ( نودلاح اهيف مه سودرفلا نوري نيدلا
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 رخآلا مويلاب ناميإلا اهلمشي ىتلا قئاقحلا

 ةنسلاو باتكلا ىف تدرو قتئاقحلا نم ةعومجم ىلع رخآلا مويلاب نايإلا لمتشي

 اهتارامأو ةعاسلاو «همیعنو هباذدعو ربقلا ةلتف : یهو .اعیمج اھب نامإلا مزلف

 .رانلاو ةنجلاو ءطارصلاو ‹باقعو باوث نم هعبتي امو باسحلاو «رشحلاو «ثعبلاو

 :هميمعنو هباذعوربقلا ةنتف.١

 مدقت ام هل رفع ىذلا وهو) ربقلا باذع نم هثاعد یف ڈوعتي م لوسرلا ناک

 .؛ربقلا باع نم كب دوعاو ن

 رفح نم ةرقح وأ ةنحلا ضاير نم ضر روبل : لإ : متم لوسرلا لوقيو

 ¢0 رانلا

 راثلا يه باذَعْلا ءرس وعرف لاب قار :نوعرف لآ نع هللا لوقيو

 & باّدَعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ ةعاسلا موقت ميو اًيشَعو اودع اهيلع نوضرعي

 4٥‹ 4٦[. :رفاغ]

 نم مهل اودجي ملف ارا اولخدأَف اوفرعأ مهتاقيطخ امم : :حون موق نع لوقيو

 o]. :حون] 4 اراصنأ هللا نود

 «ربقلا ىف باذعلاو ميعنلا ةفص نوكت فيك نيقيلا هجو ىلع ملعن نأ عيطتسن الو

 ام الإ هشفرعمل انل ردصم الو «هتاليصفت نع هلوسرو هللا انثدحي مل بيغ كللف

 نفدي نيح تيا نآ م لوسرلا نع هب انربحآ ام لکو «هلوسرو هللا هب انرېخی
 ةایخلا یف اهلک هلامعآ نع هنالأسیو هنادعقیف هنامیقیف ناکلم هيلع لحخدی هربق یف
 نم ةرفح وأ ةلحملا ضاير نم ةضور هربق دجي هنإ مث .قحلاب الإ بيجي الف ايندلا
 امو ربكألا باسحلا موي لبق هلك كلذو .هنم تفلس ىتلا هلامعأ بسحب رانلا رفح

 . باقعو باوث نم هعبتي

 اًقح سيل «توملا ةحار» نع ثيدحلا نم سانلا ةنسلأ ىلع جرد ام نإف مث نمو
 هربق ىف الو هتوم ىف دجي نلف ءىسملا امأ !اًخاص لمع ىذلا نمؤملل ةبسلاب الإ

 .دشأ ةرخآلا باذع مث . .ةظحل لوأ نم هملستي باذعلا دجي امنإ .ةحار

 .ىردخلا ديعس یہآ نع یدمرتلا هجرحا (۱)
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 َةّنألا هذه نإ : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا یضر ثباث نب ديز نع

 ىذلا ربقلا باذع نم مُكعمسي ن هللا توعدل اونفادت الا الولف ءاهروبف یف یل
 .٠)ءربَقلا َباذع نم هللاب ذوعن» :اولاق «ربقلا باذع نم اوذوعت» :لاق مث . (عمسأ

 ؛اهتارامأو ةحاسلا .۲

 اهيف ىهتنت ىتلا ةعاسلا ىهو .ةعاسلاب نايإلا رحآلا مويلاب نايإلا تايضتقم نم

 ةعاسلا نآرقلا فصيو .اهلاوهأ لكب ةمايقلا أدبتو ءاهعاضوأ عيمجب ايندلا ةايحلا

 .اهقامعأ ىف ةبهرلا ثعبيو ءاهراطقآ نم سفنلا زهي اًمصو اهثادحأو

 لك لذت اهتورت موب د میظع ِءيش ةعاسلا هرز نإ مکر اوفتا سالا اهیای و

 مه امو یراکس سالا یرتو اهلمح لمح تاذ لک عضو تعصر امَع ةعضرم

 Y]. »ا :جحلا] ( ديدش هللا باذَع نکو یراکسب

 اهراصبأ ى» ةفجار نسوي بوف ص ةد اهب ت ةفغجأٌرلا فجرت موي

 ٦-1[. :تاعرانلا] & ةرفاَحْلا يف نودودرمأ انئأ نووي ©0 ةعشاخ

 م تّرَبس لابا اذإو ى ردك موتا ذو م ترک سلا اذإ]

 اذإو ت تّرُجس راحْبا اذإو ى ترشح شوحولا اذإو ى تّلطع راشملا اذإو

 ذو ى تلف بذ ياب ص تّلعس ةر اذإو ص تجوز سول

 نجلا اذإو ©0 ترّعس ميحجلا اذإو 0 تّطشك ءامُسلا اذإو © تّرشن فحصلا

 I : ريوكنلا] ( ترضحأ ام سفن تَملع © تقلزأ

 ص ترج راح اذإو م ترننا بکارکلا اذإر م ترْطقنا ءاَمْسلا اذ

 .[ ١ :راطفنالا]  ترُحأو تمدَق ام سفن تملع © ترعب روبقلا اذإر

 ءيجو > اقص اقص كّلملاو كبر ءاجَو » اكد اكد سرألا تكد اذإ الك

 تمدق يحي اي لوقي » یر لا هَل یاو ناًسنإلا ركع عمو مئھجب اسمو
٣ 

 سفن اهيأ اي ۲9 دحأ هاتو ئ ذوي الو  ًدحَأ ةباذَع بع أل دعموَف ۵ يتايحل

 .ملسم هاور (۱)
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 يلځداو ت9 يدابع يف يلځداق يه يصر ةيضار كر ىلا مجزا هه انْ
 ۴١ ١[. :رجفلا] © ينج

 ناك هب رطفدم ءامسلا 9 ابيش ناَدْلوْلاٌلَعَجَ اًمْوي مترك نإ نوقت فيكَ
 .[1۸ ء۱۷ :لمزلا1  ًالوعفم هدعو

 قشتف ءهلك نوكلا ةروص ريخيو «ضرألاو تاوامسلا لمشي ىذلا لوهلا هنإ

 اهيف فولأملاو ءاران لعتشتف راحبلا رجستو ‹«ضرألا لزلزتو بكاوكلا رشت رثتلو ءامسلا

 :اًقسن لابجلا فسدتو !رانلا ئفطت ىتلا ىه اهنآ

 ال ي اغصقص عاف ردي و اس ير هسي لق لاجل نع كئولاسيو ل

 تاوصألا تعشخو هل جوع ال يعادلا نوعي لوي  انمأ الو اجوع هيف ىر

 .]1:۸ 1۰0 :هط] ¢ اسمه الإ عمت الف نمحرال

 اذه ىفو . .اهيلع ناسك ىتلا هتروص ىلع الو هناکم یف دحاو ءیش دوعی الو

 !نولأسيف ساللا ثعبي لئاهلا لوهلا

 . ثيداحألاو نآرقلا اهركذي تارامآ ةعاسلا بارتقالو

 :ميركلا هللا باتك ىف اهنع ءاجف ‹ ملم لوسرلا ةشعب للم ةعاسلا تبرتقا دقلو

 ا: :رمقلا] ( رمقلا ىق قدنآو عامل رشا

 ةبابسلا هيعبصإب راشاو ٠..نيتاهك ةعاسلاو تشعب» : مم لوسرلا لاقو
 ّ .؟)ىطسولاو

 ىكرشم ميز لوسرلا ردنا نحف !انسييافم ريغ هللا دنع نمزلا سايقم نكلو
 املف «ةعاسلا ىنأت مث  مهباسسحب - ةدودعم مايأ اهنأ اوبسح ةعاسلا بارتقاب برعلا
 ت ارج ا موي نپأر ¦ ؟هپ اترذنأ ىدلا باذعلا نيآ :هل اولاق تات مل اهوار

 (G اأ رجشيل ناسلإلا ديري لب 0 : ةبآ نم رثكأ ىف هللا مهيلع درف ؟بيرق هلأ
 ١[. ء٠ :ةمايقلا] 4 ةمايلا مري نايأ لاسي

 مذ ناک كر دنع امر إو دعو هللا فلخی ناو باذعلاب كنولجعتسیو ل
 ٤۷[. :جحلا] نردعت

 . هيلع قتفتم (۱)

۳۹۸ 



 » بيرق ةعاّسلا لعل كيردي امو نازيملاو قحاب باتكلا لرئ يذلا هللا
 نإ الأ قحا اهن نومو اهنم نوقفشم اونمآ نيذلاو اهب نودعؤي ال نيل اهب لجعتسي
 .[۱۸ ء۱۷ :ىروشلا] (ديعب ,لالتص يف ةعاسلا ي نورامب نيذل

 نب ةفيلح نع مم لوسرلا ثيدح اهلمشي ةعاسلا بارتقال یرخآ تارامآ هَل مٹو

 ام :لاقف رکاذتن نحنو انيلع لا یہا علطا :لاق هنع هللا ,یضر ‹ىرافغلا ديسأ

 تابآ رع اھل اورت یتح موفت نآ اھنإ» : لاق .ةعاسلا ركذن :اولاق «؟نورکاذت

 مرم نبا ىسيع لوزنو اهبرم نم سمشلا مولطو ةبادلاو لاجدلاو ناخدلا : :رکذف
 ةريزجب فسَحو برغم اب فسح قرشملاب فسخ :فوسخ ةثالثو جومامو جوجايو

 . ۲١مه رشم ىلإ سانلا درطت نميلا نم جرت ران كلذ رخآو «برعلا
 نع ینربخأفا لاق : «کید رنا مکملعب مک کان لیربج اذه» :ثیدح یفو

 نأ :لاق .ًاهتارامآ نع ینربخاف لاق تاسلا ن لعاب اتع لوتس ا: :لاق .ةعاسلا

 نانا یف نورا ءال ماعر لامل ةرعل اتا یر نآو اهتز مالا دیت

 مث هللا اف یس رسالا يفتر تارا يف ت نمف رع یف عو
 ]4: رمزلا] تورن مايق مه اذإَف ىرخأ هيف

 ءاش نم الإ ضرألاو تاوامسلا ىف اًيح ىقب نم لك اهيف قعصي ىلوألا ةخفنلاف

 .رشحلا مويل مهثادجأ نم سانلا اهيف موقي ةيناثلا ةخفنلاو . ىتوم نورخيف هللا

 نيتخفتلا نيب اما : ميم هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا یضر ةریره یب نع

 ناسنإلا نم سيلو ءلَْبلا تبني امك نوتنيف ٌءام ءامسلا نم هللا لزني مث ةنس نوعبرا

 .٩)مابقلا موی بکر ب هنمو «بتذلا بع وه ادحاو امظع ال یلبی ال ءیش

 :ثعبلا۔۴

 !ثعبلا ةيضق اهلوح

 .ملسم ءاور (۲) .ملسم هاور (۱)

 . هيلع قفتم (۳)

۳۹4 



 يف مكإ قمم لك متفزم اذإ مكي لجر ىلع مكلدن له اورفک نیذلا لاقو
 .[۷ :اہس] ( دیدج قلخ

 ٤۹[. :ءارسإلا] ( اديدج اقل نوُدوعبمَ انن اتاقرو اماظع انك دئ اواو ل

 انؤابآوأ Dm ىه ةرلومبَمل اأ اماقعو ابارت اكو اعم اذنأ ذووق اوئاکو

 EA «EV] :ةعقاولا] (نرأوأل

 !یتش تالاهج یلع اًینبم مھکش ناک دقو

 نأ یلاعتو هناحېس هتردق ىلع اورثکتسا ذإ «هردق قح هللا اوردقي مل لوا مهف

 لج هتمظع نم نونقینسیو «هردق قح هناحېس هنوردقی اوناک ولو !یتوملا ثعبی
 ىلع اًئيش ةردقلا هله ىلع اورثكتسا ام ءىش اهزجعي ال ىتلا هتردقو هلالج

 .قالطإلا

 قح اهوردق ولوااهردق قح مهمامأ ةلثاملا قلفللا ةزجسعم اوردقي مسل اينا مهو

 هزجعي نأ نكي ال اهيلع رداقلا نأ ثيحب راجعإلاو ةماخضلا نم اهن اوفرعل اهردق

 !مهمامأ لثاملا قلخلا اذه نم ازاجعإ رثكأ ءىش دجوي ال هال «ءیش

 ضرألاو تاوامسلا نالو !اهتلالد نع ىمعيف ءايشأالا ىلع دلبتي حلا نإ
 دلبتپ هنإف سلا مامأ ةلئام اهلک «ةايحلاو توملاو «راهنلاو ليللاو ‹«رمقلاو سمشلاو

 .راجعإ نم اهيف ام ردقي دوعي الو ةداعلاو فلإلاب اهيلع

 نوكلا یقئاشح یأرف هنريصب نع ةواشفغلا لارآ وآ رکذت ناسلإلا نآ ولف الإو

 - مدعلا نم اذه ًاشنأ نم نأ سحأو «ةريبكلاو ةريغصلا ىف راجعإلاب سحأل ءةلهذملا
 !ءاش ىتم ىرحأ ةرم هقلحخ ةداعإ نع رجعي نل  هؤائثث لجو هتردق تلج

 ةعنص ىف راجعإلا ةيؤرل ىفكي ءهملع رادقم ناك امهم ناسنإ ىأل نوكلا نم مولعملا

 ‹«قلخلا ثازجعم نم مهمامأ هنورپ امب مهبطاخي یلاعتو هلاحپس هللا ناك كلذل . هللا

 .دیدج نم هقلحخو هتداعإ نع زجعی ال هلک اذه عنص نم نإ : مهل لوقي مث

 م عفط نم مت بارت نم مکانفلخ انف ثعبَلا نم بير يف متن نإ سائلا اباي

 لجأ ىلإ ءاشن ام ماحرألا يف رقنو مك نيل ةقلخم ريغو ةقلخم ةغضم نم م قلع نم

f 
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 لذرأ ىلإ درب نم مکنمو یو نم مکن مک دشا اوغلبتل م الفط مکج رخن م یم
 ترتها ءال اهَلع ارثأ اذ ةدماه ضرألا رتو اعيش لع دعب نم معي اليكل رمعا

 هئأو يتوملا يبحي هنو قحلا وه هلا دأب كلذ © جيوب جوز لك نم تتبنآو تيرو

  روبقلا يف نم ثعبي هللا أو اهيف بر أال ةينآ ةعاسلا أو © ريدَق ءيش لك ىلع

 .[۷ ٥ :جحلا]

 تاوَمَسلا يف ىّلعألا لما هلو هيلع نوهأ وهو هديعي مث قحا أدبي يذلا وهو

 YY]  :ممرا] ( ميكا رتل رهو ضرألار

 قص

 .[۳۳ :فاقحالا] س ِءيش لك ىلع لِ لب یتوملا ييي

 رظن تفل نم نآرقلا جهنم ىلع ةلاهجلا هذهل ةضيفتسم ةشقانم «ق» ةروس ىفو
 ىلع رداقلا نآ اوملعيو 0 اهلع اوسیقل مهنيعأ مامآ ةلثاملا قتلخلا تازجعم ىلإ رشبلا
 :ديدج قلحخ الإ وه ام ثعبلا نأل «ثعبلا ىلع ردقي هذه

 اذه نورفاكلا لاقف مهنم رم معاج نأ اوبجع لب © ديلا نآرقْلاو قو

 ضرألا صقتت ام انملع دف © ديعب عجور كلذ ابارت اكو اضم اذئأ © بيج َءيش

 © عير ر يف مهف معاج امل وحاب اوڏ لب © طیف باتک انددعو مھنم

 ضرألاو © جورف نم اهل امو اه اهانیزر اهانینب فیک مهقوف ءامسلا ىلإ اوري مّ

 لکل یرکذو ةرصبت © چیه جوز لك نم اهيف اتتبنأو يساور اهيف انيقلأو اهاتددم
 © ديصحلا بَحَو تانج هب انتبنأق اكرابم ءا ءاَمُسلا نم اقزتو © بيم دبع

 كلذك اتي ةد هب انيبحأو دابملل ار © ديضُ عطاه تاقساب لحلو

 نوعرفو داعَو 0 دوملو سرلا باحصآو حو مرق مهلبق تب © جورخلا
 انييمفأ » ديعو قحُف سرلا بذك لك عت موقو ةكيألا باحصآو ص طول ناور

 .[1 ١ : ق] ديدج قلح نم سبل يف مه لب لوألا قلخْلاب

 مظع ةعطق لوانت ىذلا حجبتملا ركنملا كلذ ىلع ميركلا نآرقلا در ناك كلذكو

 یف لاقو م لوسرلا هجو ىف اهخفنو هيعبصإ نيب اهكرفف ضرألا نم ةميمر

 !؟هذه ثعبي نآ كبر عيطتسيأ :ةريصبلا ةسمطنم ةلاهج

١ 
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 الم ا برو ©9 نرم ميصخ وه اذ ةف نم اقل ائ نانلار مل وأ

 لرم لو ماشنا يذلا اهييځب لف 9 ميمر يهو ماقما يُ نم لاق هَل يسڏو

 هم معآ اذإق ارات رضخألا رجشلا نم مكل لعج يذلا © ميلع قل لك وهو

 وهو ىب مهن قلخپ نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا سیلو 9 نودقرت
 يذلا ناَحْبسَف 9 نوُكيَف نک هَل لوق نأ ایش دار اإ هرم مْ © | يد ميلا قالخْلا

 . [۸۳ ۷۷: سی] ې ن رعجرت هيلو ءيش لک توکم هديب

 ىذلا وه هللا ناب هلقع ملسي ىذلاو .ةرحآلاو ىلوألا ىف ةدحاو قلحلا ةيضق نإ

 ملسي نآ ۔ قطنملا سفن - هل ىغبني ةرضاح تادوجوم نم نوكلا ىف ام لك قلحخ

 وجو نکی مل قاخ نی نوکلا ناف «ديدج نم قلخلاو ثعبلا ىلع هللا ةردقب

 تفك مث لبق نم ةدحاو ة ةرم ةدوجوم هللا ةردق تناكفأ .مدعلا نم هللا هدج وأف ةنبلآ

 ىتحو ؟هنم نوهأ لب لوألا قلخلا عون نم قلحخ ىلع ارداق هللا دعي ملو دوجولا نع

 نمف ارمتسمو مئاق - دتازجعم لکہ - قلا نإف اهل بجوم ال ةجذاسلا ةيشلا له

 تبلت ام ضرالا تبنت ني نمو «لبق نم اًئئاک نکي ملو ‹دلوی نيج لک یٹای نیا

 لوقي امك دحأ لاق نإف !؟مهنیعأ مامأ هنورپ اددجتم اًقلخ اله سيلا ؟عرر نم

 روذبلا ىف ةايحلا عدوأ ىذلا نمف «ةيح روذب نم دلوتپ هلک اذه نإ مويلا نوحجبتملا

 ؟ءامئلا ىلع ةردقلا اهيف عدوأ نمو «ةرم لوآ

 اريغ سيل ةريصبلا سامطنا هنإ . . .الك

 ةبيصم كلتو .اهتاذ ءاقلت نم ةلداح اهنأك ةئهارلا قلخلا ةيضق نوذحاي سانلا نإ

 نورثكتسيف «قلخلا ىف ةزجحعملا هللا تايآ نع نومعيف مهتريصب سمطنت نيح ساللا

 !دیدج نم قلځپ نأ هناحبس هتردق ىلع

 اذه دح ىأ ىلإ ملعلا قيرط نم تفرع دقف !ربكأ اهتبيصم ةرصاعملا ةيلهاجل او
 فشك املك ابجع مهاوفأ اورغفو «هتاليصفت لك ىف زجعمو هقلخ ىف زجعم نوكلا

 .اهتايوتحمو ةرذلا ملاع ىف ةصاحو «ةقيقدلا نوكلا رارسأ نم اديدج ملعلا مهل

 نوعنصيو ')ةعيبطلا اهنإ :نولوقيف ةقيقحلا ةهباجم نم نورفيو !نوربكتسي كلذ عمو
 !ثمعبلا ىلع ردقي نأ هللا ىلع نوركنيف ةميدقلا ةيلهاجلا تعنص امك

 هجو ىلع ىه امف «ةيملع ةشقائم الو ةيقطنم ةشقانم «ةعيبطلا» ةيضق نويلهاجلا كئلوأ شقاني ال )١(
 !؟دیدحتلا

۲ 



 ( نوقلاَحْلا مه ماء يش ريَ نم اوقلخ ما : ماما الثام نآرقلا ىدحت لارامو
 ۳١[. :روطلا]

 موي 3 نرقعصي هيف يذلا مهمو اوال یت مهرذق : اًمئاف مهل هدیعو لارامو

 él «fo] :روطلا] ( تورصني مه الو اتش مهدي مهنع يغب ا

 مه ةرخآلا نع مهو ايندلا ةايحْلا نم اره نوُمَلعيٍط :نوفيزم ءاملع مهنآ كلذ

 Y]. :مورلا] & نوفا

 امن :ثعبلاب نايإلاو هللاب ناميإلاب سانلا ىلوأ مهف نويقيقحلا ءاملعلا امآ

 4 :رطاف] ( ءامَلعْلا هدابع نم هللا شخ

 ٤.الحشر

 نع مهلئاسي مهالوم ىدي نيب اوفقيل اعيمج مهرشحي مث یتوملا هللا ثعبي
 . مهلامعأ

 :ةعاسلا لاوهأ فصو امك رشحلا لوه ميركلا نآرقلا فصيو

 ئرما لكل ©۵ هيو هتبحاصو ©۵ هبیأو هنو عه هیخآ نم رمل ره مريو
eو  

 . TV] : سبع] ( هيفي ناش دیموي مهنم

 نع هسفنب ناسنإ لک لغشیو «ءاقدصألاو ءايرقألا نی قرفي ىذلا لولا هلإ

 مهنأك ثادجألا نم نوجرخي ) ايندلا ةايحلا ىف هب سائلا قصلأ اوناک ولو نيرخآلا

 A]. »¥ : رمقلا] عادلا ىلإ نيعطهم © رشم دارج

 ةر ورت لإ مهلا ارب ادخل ب نور مرو

 للا یضر ةشئاع هن تور اميف - لوقيف رشحلا موي و لرسرلا فير

 لاجرلاو ءاسنلا ءهللا لوسر اپ تلق .الرُغ ةامح ةمايقلا موي سانلا رحب : اهنع
 رر را ه7 ا

 2[ س

 ىلإ مهضعب رشي نأ نم دشأ رمألا ءةشئاع اي :لاق . .ضعب ىلإ مهضعب رّظْي اعيمج

۳ 



 فالتحخاب مهلاوحأ فلتخت امنإ . بيصعلا مويلا كلذ ىف ءاوس اوسيل سانلا نكلو

 :مهلامعا

 نأ نظت 69 ةرساب لغموي هوجوو ©9 ًةرظان ابر یل ں9 ةرضا راشوپ هوجو
 Yo]. : ةمايقلا]  ٌةرفاف اهب لع

 ید ةر الع اسو هرجوو © ةرشبتسم ةکحاض ©۵ ةرفسم لیمو هوجو

 é۸] :سبع] هرجا ةرفَكْلا مه كعتوأ ت» ةر اهقهرت

 ٠ :رمزلا] & ةدوسم مههوجو هلا ىلع اوبك نيدلا ىر ةمايقلا موو إف
 ما كر ا لورق مرمر رتو او ایل رتا یل

 مذلذ مهقهرتو اهلثعب ةي ءازج تايسلا اوبسك نيذلاو 0 نودلاح اهيف مه ةجلا

 باحنصأ كدلوأ الطمي نم طق مههوجو تيش املاك مصاع نم هللا نم مه

 YY e] :سنوي] ( تودلاخ اهيف مه راَلا

  ادرو منهج ىلإ نيمرجملا قوسنو m ادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشحت موي
 A cAo] :ميرم]

 نإ مهنيب نوتفاختي © اًقرز ذئموي نيمرجملا رشحنو روصلا يف خدي ي موي
 ار مفي نإ ةقيرط مهلفْمأ لوق ذإ تولوق اب مّلعأ نحن ص ارشع الإ متغبإ
 ٠۰٤[. ۱۰۲ :هط] امري

 مهرشحتو هنود نم ءايلوأ مهل دجت نف لاي نمو دتهملا وهف هللا دهي نمو
 .[۹۷ :ءارسإلا]  ًامصو امگبو مع مههوجو ىلع ةمايقلا موي

 موي سمسشلا ىتدن» : م هللا لوسر لاق :لاق هلع هللا ىضر دادقملا نعو
 یف مهلامعا ٍرْذَق ىلع سانلا نوکیف «لیم رادشمک مهنم نوکن ینح للا نم ةمایقلا

 نوکی نم مهنمو بیتبکر ىلإ نوکی نم مھنمو همك ىلإ نوکی نم مھنمف .قرعلا
 . ماج قرعلا همجي نم مهنمو « هیوقح ىلإ

 . ملسم هاور (۱)
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 ءوس ةجيتن فوخلاو عزفلا هعور یف یقلی نم مهنمف سانلا لاوحآ فلتخت اذکهو

 قاسيف ةناهإلا ىقلي كلذ قوفو «رهفكم هجولا ملظم ‹«برطضم لهاذ وهف هلمع

 ةنينامطلا هعور یف یقلی نم مهنمو ‹«قاسي ناکم رش یلإو «مئاهبلاك قوس

 ىقلي كلذ قوفو «ميعنلا تانج هلوخدب هبر دعو قيقحت رظتني وهف راشبتسالاو
 اًمئاد دفولاو «؛؟ادفو» نمحرلا ىلإ نورشحي نيذلا نيقتملا نم هنإ . ميركتلاو ةوافحلا

 .لابقتسالا نسحو ةوافحلا ىقلي

 :پباسحلا ۵

 هيلإ نيبرقملا برقأ نع ًناسنإلا لغشي ىذلا لوهلا اذه ىف سالا رشح نأ دعب

 امك اومن دق اص كبر لع اوضرعو ط :باسحلاو ضرعلا أدبي . .ايندلا ىف

 :٤۸[. فهكلا] ادعم مك لجن نأ متمعز لب ةرم لوا مكاشاخ

 رخص امهم ماكحلا نم دحأ مامأ اوضرعيل اًمص اوفقي نأ نوبهري ايندلا ىف سانلاو

 مهيلع ديزي ال مهلثم رشب وهو .قيقحتلاو لاؤسلا دعب بنذملا نم ءىربلا نيبتيل هماقم
 وأ مكاحلا ماقم مظع املك مهتبهر دادزتو !هيدي ىف اهكلي ىتلا ةطلسلا الإ ءىش ىف

 بقرتلا ةلاح ىف مهو مهيلع ري ىذلا نمزلا نوئطبتسيو .اهكلمي ىلا ةطلسلا تمظع

 وأ تاعاس ىلع دیزی ال دودحم نمز وهو «مهرمآ ىف یضقي یتح هذه راظتنالاو

 !رهد اهنأك اهنم ةقيقدلا رمت .لاط اذإ مايأ

 ناک موی یفو ؟رابحجلا ريرعلا كلملا یدي نیب فوقو مهو مهلاح نوکی فیکف

 نيرسمخ هرادقم ناك موب يف هيلا حولا ةكنالمْلا حرف 1۴ةتس فلا يسمح هرادقم

 مب © ارق رو © ادیعب تور مهن m الیمج ارب رٔماَق ت دس فلآ

 (اميمح ميمح لاسي الو © نهعْلاک لابجْلا نوکتو © لملاك ُءاَمَسلا ۵وک

 ]1 £ : جراعملا]

 مهو سانلا لاح سيقي نأ هكلمي ام لكو .روصتلا نع زجعيل لايخلا نإ
 روصت نم برتقيل اقاعضأ هفعاضي لظي مث ‹مهعم ققحيل مكاحلا مامآ نوضورعم

 عمست الف نمحرلل تاوصألا تعشخو إف :نيملاعلا بر ىدي نيب بيهرلا فقوملا كلذ

 معي ۵ الف هَل يضرو نمحرلا هل نذأ نم الإ ةعاقَشلا عفت أل دعموي ته اسهل
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 دقو موبقلا يحلل هوجولا تدعو د امْلع هب ترْطيح الو مُهفلَح مَ مهيديآ نيب ام

 .]۸-1 :هط] ( اّمْلَظ لمح نم باخ

 . .لاۇسلا رود یتأی مث

 «مدآ لوأ نم مهلك رشبلا يذلا ,ليوطلا فصلا اذه نم دحاو دعب دحاو

 اوناک امع > نیعمجأ مهلا كنروف :لاسیف هرود ءیجی ؛قلخلا رخآ ىلإ

 .[۹۳ «۹۲ :رجحلا]  نولمعي

 .ًالوه دشأ لاؤسلاف الوهم ضرعلا ناك نئلو

 نيح مهلاح نوكي فيك «مهلأسيل مكاحلا مامآ نوفقاو مهو رشبلا ىلإ ىرت الا
 ىلإ دعب اولصي مل ضرعلا ىف مهو رهفكتل مههوجو نإ !؟لاؤسلا ىف مهرود ءىجي
 « مهراصبأ تضغارو ‹مهبولق ثٹیج وو «مهسافنأ تٹہرطصضا مهرود ءاج اذإف ‹لاۋسلا

 .نیبلڏم اوناك نإ مهتنحم هعم أدبتف لاؤسلا أدبي ىح

 نم برهتلاو «مكاحلا ىلع بذلكلا نوكليو «نارودلاو فلل نوکلمي مهو اذه

 اهنإف !مهتنسلأ ىتح نوكلمي ال بيهرلا فقوملا ىف مهو فيكف . . .!لاؤسلا ةهجاوم
 ' ميج راوجو مهدولج یتحو ‹مهيلع دهشت

 دیو هه نرمل ناک انب مانا پید أر مهتتسلأ مهيلع دهشت موي

 Yo eé] :روثلا] (نيبملا قحا وه هللا نأ نومّلعيو قحا مهنيد هللا مهيفوي

 (۵وبسكي ارنا امب مهجر دهشتو مهبديأ اتملكتو مهماوفآ ىلع متخن مولا
 ٥[]. :سی]

 دهش اهوءاج ام اذإ ىّمح © نرعزوب مه راثلا ىلإ هللا ءادعأ رشحي مويو
 مدهش مل مدو ارلاقو چ نوا وا مپ ممدوو مهران مهعمس می

 ا ر ا ر س لع ب ناروا یک ا

 متحف مكادرأ مكيرب مط يذلا مكنط مكلذو » ومع امم اريل معي ال هلا
 (نييتعملا نم مه امف اوبتعتسي نإو مهل ىوكم راثلاف اوربصي نإ ©2 نيرساخلا نم

 ۲٤[, ۱۹: تلصف]
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 . مهسفنآ ىلع اودهشي نآو «مهبونذب اوفرتعي نأ الإ نوكلي ال مهنإ الأ

 مگنورذیو يت مکیلع نوصقب مکس لسر مکناب ملأ سنإلاو وجا رعم ای

 مشا ىع اودهشو ايندا ةايحْلا مهنرغو اتسقنأ ىلع ادهش اولا اذه مكموي ءاقل

 ۱٠۳١[. :ماعنالا] (نیرفاک اوناک مهن

 !ٌرفم ال . .اودهشي مل وآ اودهشو

 .لامعألا اهيف نزوتو ؛عضوت نيزاوملا ىه

 نم ةبح لاقنم ناك نإو ايش سفن ملت الف ةمايقلا مول طلا نيراومْلا عضو إل

 ٤١[. :ءايبنالا] ( نیبساح انب ٰیفکو اھب انیتا لدرخ

 يف وأ تاومسلا يف وأ ةرخص يف نكقف لدرخ نم ةبح لاقفم كت نإ اهنإ ينب ايل
 1٦ :نامقل] ( ريبخ فيطأ هللا نإ هللا اهب تأي ضْرألا

 ٠۲[. :نونمؤملا] ( كوملظي ال مهو قحاب قطني باتك ايدو

 ذهبا تو بذور هيف ي نافذ نيرا یرقان روو
 كبر ملظي الو ارضاح اولمَع ام اودجوو اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال باتكلا

 ]64 ٠ كل (ادخأ
eoagfen 

 .r رم ال ا آرا

 ج روش هاي اباتك ةمايْلا موي هل جرو هقنع يف هرئاط هانمرأ ناسنإ لك ل
 ۱٤[. ء۱۳ :ءارسإلا]  ابيسح كّيَلع مولا كسفنب يفك كباتك رفا

 لامشلاب هاتي مهضعبو نيميلاب هاتؤي مهضعب «مهباتك نم سانلا عضو فلتخيو

 :(هرهظ ءارو نم وأ)

 رقالم ينا تط يتإ © ةيباتك اورا مَواه لومي هنيميب هبات يتوأ نم امأق

۷ 



 اولک م اناد اھفرطف » ٍةيلاع نج يف ©9 ةيضار ةشيع يف وهف 2 ةيباسح

 لوقف هلامشب ةباقك يتوأ نم امو » لالا مايألا يف متفلسأ امي اعيد اوبرشاو

 ام ۵ ةيضاَقْلا تناك اهتيأ اي ي ۵ ةیباسح ام رد ملو ۵ هیباتک توا مل يت اي

 مه رص ميحجلا مت ج هو ةو ۵ هينا يع كله هه هلام يع ین

 ©9 ميقا هللاب سوي ال ناك ها م9 هوکلساَف اعارذ نوعّبَس اهعرُذ ةسلس يف م

 نم أل ماَعَط الو 3 ميمح انها مويا هَل سيلف 5 نيکسملا ماَعْط ىلع ضحي الو
 .[۴۷ ۱۹ :ةقاطلا] ( نوطاَحْلا لإ هلك ال ۳9 نیلسغ

 لإ بلقیو 0 اري اباسح بّساحپ فوق © هنیمیب باک يترأس ااف

 یلصیو O0 ارو وعدي فوسف ٥ هره ءارو هباتک يتوُأ نم امآو © ارور هل هله
 ]۷-1 :قاقشنالا] ارس

 باحصأ وآ لامشلا باحصأو نيميلا باحصأ نآرقلا مهيمسي نيذلا مه كئلوأو

 !ريصم امهنم لكلو . .ةمأشملا باحصأو ةنميملا

 ؛طارصلا ٦

 ىلإ ذخؤي لكف «ريصلا ررقتو «لامعألا تنرو «لاؤسلاو ضرعلا ىهتنا اذإف
 .ريعسلا ىلإ قيرفو ةنجلا ىلإ قيرف :هريصم

 ىوهب وهف رانلا ىلإ هريصم ناك نم اماف .طارصلا ىلع نورم مهقيرط ىف مهو

 ىلإ هريصم ناك نم امأو .وتلا ىلع بالعلا هملستي ثيح منهج ىلإ طارصلا نم

 .راربألا ةكئالملا هب بحري ٹیح ىلإ هقیرط یف رمتسی مٿ هلم هللا هاچلآ

 رذنو اوفا نيدلا يجنن مت ©0 ايضقم امنح كبر ىلع ناك اهدراو الإ مكم نإو

 Y۲] »۷۲ : میرم] 4 ايدج اهيف نيملاّطلا

 ص ر ےب طاس  ت

 ساتلا هللا عمجي» : ملثم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره یبآ نعو
 ىا يس قو سور

 ؛سمشلا سمشلا دبعي ناك نم عتيق .هعبتیلف ایش دبعی ناک رم :لوقيف ةمايقلا موي
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 نأ ىلإ تيغاوطلا تيغاوطلا دعي ناك ْنَم عيَيو رمق رَمّقلا دعي ناك نم عبو

 .'«زیجی نم لوآ یتمآو انآ نوکاف منهج یرّهَظ نیب طارصلا برضیو :لاق

 هيف لزم ضد :لاق ؟رسجلا امو هللا لوسر اي : لیق :یردخلا دیعس یبآ نعو

 ةرمشلا نم قدأ رجلا نأ ىنغلب :دیعس وبآ لاق مث كسَحو بیلالکو فيطاًطح

 .«فيسلا نم حو

 ٌةَقَلعم بيلالك طارصلا تفاح ىف» : مب هللا لوسر لاق :لاق ةفيذح نعو
 .«رانلا یف شودکمو جان شودخمف «هب تَرمأ نم خاب ةرومام

 ؛راتلاو ةتجلا ۷

 مويلاو ءايندلا ةايحلا ىف ضرألا ىلع اهنم فرط أدب ىتلا ةليوطلا ةاحرلا ةياهن
 :لاۇسلاو ضرعلاو رشحلاو ثعبلا دعب اهتياهن ىلإ لصت

 اودختا مهنإ ةلالضلا مولع قح اقيرقو ىذه اقيرق ® نودوعت مكد امك ط

 ]4: فارعالا]  نودتهم مهلا نوبسحيو هللا نود نم ءايلوأ نيطايشلا

 .رارق ىلإ ءیش لک لصیو «یحلا یحیو ‹«ةروصلا لمتكت انه

 هرماوأب اومزتلاو «هللاب اونمآف « قيرطلا ىلع ايندلا مهتايح ىف اوماقتسا نيذلا امأ

 كلذ ليبس یف اودکو «هاضر ىلإ اوعسو هطخس اوبنجتف ءهثاقل موب اولقيأو

 بصنلاو ىذألا نم اوقال ام ىلع اوربصو ‹ةقشم نم اولمتحا ام اولمتحاو ءاوحدګو

 راد ىلإ اولصي نآ اوقحتسا .هتنجو هللا نارضر اوقحتسا دق كثلوأف ‹قيرطلا ىف

 نوقودي ال : ميعنلا صغني ءىش الو ؛فيخي ءيش الو قلقي ءىش ال ثیح نامألا

 ٠١[. :ناحدلا] (ميحُجلا باذع مهاقوو ىّلوألا ةتومْلا لإ تْوَمْلا اهيف

 هلسرو مهبر رمأ نع اوفلاخو ‹مهیغ ىلع اورصأو ءاوبذکو اورفك نيذلا امأو

 مهلامعأب اوحرفو . .ناطيشلل نكلو اوحدكو «قحلا ريغب ايندلا ةايحلا ىف اوحتمتساو

 .ملسم هاور (۲) . هيلع قفتم (۱)

 .ملسم هاور )۳(
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 توم ال ٹیح ؛ميحجلا ىلإ اولصي نأ اوقحتسا دقف . ءاوربجتو اهب ارغطف ةئطاخلا

 !باذعلا نم موي ولو مهلع ففخي الو «ةايح الو

 ىذلا قحلا ىدبتيو «هللا ةلادع ىدبتت - فاطملا ةياهن ىف ةلمتكملا ةروصلا ىف انه .

 هلید ناسنإ لك یقلثیو . .ةايسحلاو توملا هب قلحخو ضرألاو تارامسلا هب تقلح

 .ةايلا هذه یف ءىش لک ةلالد لمتکت دو ‹قحلا

 نم دج ةريثك عصضاوم ىف باذعلاو ميعللا فصوو رانلاو ةلحلا فصو ءاج دقلو

 .ردانلا ليلقلا الإ ةرباع ولو ةراشإ نم روسلا نم ةروس ؤلخت داكتالو .نآرقلا

 هحفصت امثيحو «سرادلا ىدي نيب نآرقلاف «ةريثكلا دهاوشلا ركذ ىلإ جاتحن الو

 فصوي امك .تقولا تاذ ىف یولعمو یسح مپعن هنأب نآرقلا یف میعنلا فصوي

 .«ناسنإلا» ةعيبط عم مءالتي ىذلا وه اذهو یونعمو یسح باذع هنأٻ كلذك باذعلا

 تايسحلا نم .حورلاو دسجملا نم جيزم ابندلا ىف شيعي ىدذلا ناسنإلاف
 هدسجب «هلك مركي امن إف مرك اذإف .ناهي وأ ةرحآلا ىف مركي ىذلا وهو .تايونعملاو

 .ءاوس هحورو هدسچپ «هلک بذعی اغإف باذع اذإو «هح ورو

 ةطاحإلا نع رصاق انلايخ نكلو الماش اًئيقد اًمصو هرانو هتثج انل هللا فصو دقو
 ياد ې ا 0 ت ص

 الو تمس نأ الو تثأر ريع ال ام اهيفا : ةنبملا نع لوقي مم لوسرلا نإف ءامهب
 .٤رشب بلق ىلع رطخ

 یف انپراجتو انتربخ دودح ىف  ىونعملا وأ هلم ىسحلا ءاوس - ميعنلا روصتن نحنف

 رجشلا سيلف «ليختن نأ عیطتسن ام لک نم لمجآ هتقيقح یف هنکلو .ايندلا ةايحلا

 هروصتن نأ عيطتسن لامج ىأک نیعلا روحلا تسيلو .رامثلاك رامثلا ٹسیلو رجشلاک

 ۷١[. :ةبوتلا] & ربكأ هللا نم ناوضرو » ناوضرلا كلذكو .ضرألا ىف

 ال هب ةيحورلا ةحرفلاو هل ةيسفنلا ةحارلا ىدمو «ناوضرلا اذهل روصت ىأ نإ
 ال «ةغللا عم رشبلا ةعيبط هله نكلو . .ةفيقحلا نم ءىش ىلإ لصي نأ نكمي

 !مهروصتو مهتبرجت ةرثئاد ىف لحدي ام الإ اهيناعم نم اوكردي نآ نوعیطتسب

 . ىراخبلا هاور (۱)
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 ام الإ رانلا رمأ نم روصتتن نأ عيطتسن ال اننإ ..كلذك باذعلا عم رمألاو

 عم انكلو .تارمو تارم انلايخ ىف ردقلا فعاضن دقو .ايندلا انتايح ىف هاندهاش
 . هللاپ ذايعلاو منهج ىف رافكلا رظتني ىذلا قيرحلا باذع ةقيقح ىلإ لصن ال كلذ

 .ناوهو ةرسحو مدنو ىزخ نم ىسقنلا باذعلل ةبسنلاب رمألا كلذكو

 برتقن نأ - انعطتسا ام - لواحنلو .نآرقلا ىف راللاو ةلحلا فصو نذإ ًارقنلف

 !ءايشألا قئاقح نم انلايخب

 :اهلهأو ةنجلا فاصوأ . الوأ

 یه ناف اتارذ  نابذکت امکبر ِءالآ يبق 9 ناتج هنر ماقم فاخ نمو ۔ ١

 کر ہلا یاب ت دنر داع ایف هه دانن اکر ءا یاب

 ید نابذکن امکیر ءالآ ياب ع» ناّجْوَز ةهكاُف لَك نم اًمِهیف 6۵ نادك

 مكبر ِءالآ يأبف © و اد نينجا ىتجو قربتسإ نم اهنا شرف نع نيتك
 يأبَف عه تاج الو مهل سنإ | نهنمْطي مل فرْطلا تارصاق نهیف 9 نابذکت

 اَمر ءالآ ياب هه اَجْرَمْلاَو توال ناک دایک اکر الآ

 ٤١ - ١١[. :نمحرلا]  ناسحإلا ألإ إ ناسحإلا ءازج له ۵ نابذکت
 ء2 يهو

هار مهبر مهاتآ امب نيهکاَف ©9 ميعتو تانج يف نيقملا نإ ۲
 باع مهبر م
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 وقص ررس ىلع نكن © نوأمعت معك اهب اینه اویرشاو اولک O۵ میحجلا
 ماترد مهب انقحلا ناب ميرذ مهنعبلاو او نيدلاو 0 نبع روحب مهاتجوزو

 ةهكاقب مهانددمأو © نیهر بسك ام ئرْما لک ميش نم مھلمع نم مهال امو

 فوطیو 9 میا الو ابف ابف وَ ال أك اهيف نوعزاعي 0 نوهت امم

 رضعب ىلع مهض نب لبفأر ۵ نوک وو م مناك مهل ناَمْلع مهي
 باذع اناقوو نیل للا نمف مه نیقفشم اتله یف لبق اک ا واق د نواس

 YA]. ۱۷ :روطلا] € ميحرلا ربا وه هلإ هوعدن لبق نم انك اإ 9 مومسلا

 اهيف نوري ال كئارألا ىلع اًهيف نيثكتم O9 اريرَحَو هنج اوُرْبص اَب مُهازَجَو ط۲
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 فاطیو م الیلذت اهٰفوطف تلاذو اهلالط مولع ناو O5 اریرهنَز الو اسْمَ

 اهوردف ةضف سم ريراوق O اريرارُف تناك باوكأو ةف نم ةيناب مهي
 یس اھیف بع O الير اھجازم ناک ساک اھیف وَقْْیو O اریدقت

 چ ارش اولو مهتبسح مهتیار اذإ ةودلخم نالو هلع فوطيو ©۵ ليبل

 قربتسإو رضخ سدنس بایث مهبلاع 69 ایبک اکلمو امیعت تیار مت تیار ادو

 ءازج مک ناک اذه نإ ۵ اروھط ابآرَش مھر مھاقسو ةف نم واس اولو

 :YY 1Y] ناسنإلا] ( اروکشم مکیعس ناکو

 امف مهس ال 9 نیلباقعم ررس ىلع اناوخإ لف نم مهرودص يف ام اتعزتو ٤
 LEA »¥ :رجحلا] € نيجرخمب اهنم مه امو بصن

 ؛اهلهأوراتلا فاصوأ نم. اًيناخ

 مهانلدب مهدولج تجضن املك ارات مهيلصت فو انتاياب اورق نيدلا نإ
 ٠١[. :ءاسلا] ( باَدَعْلا اوفوديل اهربغ ادولج

 ىه ٍباَذَعْلا نم امو اع ففي مكبر ارعا مئهج ةنرخل راثلا يف نيدلا لاقو ل ۲

 نيرفاكلا ءاعد امو اوعداق اوف ىب اراق تانيَبْاب مكسر مكينات كت مل وأ اواق

 ٠١[. ء۹٤ :رفاغ] لالض يف الإ

 نود نم ©0 نودبعت معك ام نيأ مهل ليقو ©0 نيراًعلل ميحجلا تربو ) ۳

 دونجو 2 نوواَعلاو مه اهيف اوبكبكف © تورص وأ مكنورصني له هللا
 ,لالض يأ انك نإ هللات © ةومصقخي اهيف مهو اراق هه نرعمجأ سيلبإ

 ا اَّمَف هه نومرجملا الإ انلصأ امو مه َنيمَلاَعْلا برب مكيٍوسن ذإ ۵ نیم

 ( نينمؤمْلا نم نوكنف ةرك ان نأ وف 0 ميمح قيدص الو 2 نعفاش نم

 ١١۲[. ۹۱ :ءارعشلا]

 اذه ع3 داهملا سئبف اهني مئهج و بآَم رل نيغاطلل إو اذهل - ٤
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 مکعم محم جرف اذه ع۵ جاوز هلکش ن رخو ع قاس میمُح وقود

 ال هومتمدق متن مکی ابحْرَم ال معن لب اوا ع5 رائل اولاص منا مھب ابحْرمال

 رو ©0 را ين افن مذ در نم ت من یم کر ارا مد ارقا سئز

 مهنع تاز مآ ایرخس مهاندختا © رارشألا نم مهدعت انك الاجر یر ال ان ام

 .[14 ٥6 :ص] 4 راثلا لها مصاخت قحأ كلذ أ ص راصبألا

 لهملاك مامي اوئاغي ايف نإو اهدارس مهب طاح ارات نيملاطلل اتدقعأ ئإل _ ٥

 ۹ :فهكلا] ( اقفترم تءاسو باآرشلا سفب هجا يرشب

 َنولاَمَف 9 مرز نم رجَش نم نول ع» ىو ذوبذكملا تواصلا اهي مكنإ م ٦

 یه میو برش نویراق مه مممحلا نب دبع نواف چ ر اه

 .] ةعقاولا] ( ٍنيذلا موي مهرن اذه

 ام لك ىوحت ىلوألا امنيبف .اهلهأو رانلاو اهلهأو ةنحلا نيب ةمات ةلباقملا دجل اذكهو

 رمس ىف اهلهأو ءهليخت عيطتسي ام قوف لب «ميعنلا ناولأ نم ناسنإلا هليختي
 مهبر مهيلع یلجتي «مهرصاشم ةمعان ‹؛مههوجو ةكحاصض ‹مهبولق ةيضار «ةدومو

 «ىسحلا باذعلا ناولأ نم ناسنإلا هليختي ام لك ىوحت ةرخآلا ىف رانلاب ذإ «هناوضرب

 «مئادلا ىسفنلا مهباذع ىه ةرسحلاو مدنلاو ىزخلاو «كلذك هليختي ام قوفو

 عيرقتلاو خيبوتلاو تيكبتلا باذعلا عم مهئيجيو

 !رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف انتآ انبر

# ¥ # 

 . لامجلا ىآ (۱)
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 سداسلا بابلا

 ردقلابناميإلا
 .حيحصلا هجولا ىلعردقلاب ناميالارخأ ه
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 سداسلا بابلا

 ردكلابناسهيإلا

 ال هنآو ‹هللا دنع نم هنآ هرشو هريحخ ردقلاب نمي ىتح ناسنإإلا نايإ متي ال

 .هللا هردق ام الإ هلك نوكلا ىف ءىش نوکی

 ىتلا ثادحألا نإف .همهفتل دهج ىلإ جاتحي ال ببسلا حضاو هب نايإلا بوجوو
 دنع نم ةيتآ - ناسنإلا روصت ىف - نوكت نآ امإ سانلا ةايح ىفو هلك نوكلا یف یرجت
 ناك اّيأ هللا ريغ دنع نم ةينآ هروصت ىف نوكت نآ امإو ءاهردقو اهأرب ىذلا وه «هللا

 دقف ةيناثلا تناك نإو ءاًقح هللاب نمآ دقف ىلوألا تناك نإف . هليختي ىذلا ردصلملا

 ليلحتلا الو «هللا ريغل دبعتلا رئاعش ميدقت ىف اروصحم كرشلا سيل ذإ كرشأ

 هلإ ال١ ىف داقتعالا لصأ ىف ةلاحلا هذه ىف كرشلا نوكي امإ .هللا نود نم ميرحتلاو

 .«هللا الإ

 هنوئش ىف فرصتم هلإ نوكلا اذه ىف سيل هنآ وه هللا الإ هلإ الل لوألا ىنعملا نإ

 الو .هللا الإ ةدابعلا قحتسي دوبعم ال هنأ :ىرحخألا ىناعملا بترتت مث نمو «هللا لإ

 .هللا الإ ةيمكاح الو .هللا الإ ةعاطلا هل ىغبنت دحأ

 هللا ريغ ردصم ىآ نم یتأت ةايحلا فيراصتو نوكلا ثادحأ نأ ناسنإ ىأ روصتف
 هدحو فرصتملا ره سيل هللا نأ هانعمو «داقتعالا لصأ ىف كرش وه ىلاعتو هناحبس

 .ناأشلا اذه ىف هعم كرتشي نم كانه امنإ نوكلا نوثش ىف

 ىف نييلهاجلا ضعب دقتعي امك - ةفداصملاب عقت ثادحألا نأ دقنعم دقتعا ول ىتحو

 ‹كرشلا نم ةجردلا تاذ ىلع وهف «هريدقتو هملعو هللا ريبدتب ال _ ثيدحلاو ميدقلا

 ثادحألا تأشنآ دق ىلاعتو هناحبس هللا ةوق ريغ ةوق دوجو مّهوت دق عقاولا ىف هلال

 نإو وهو . .هب تعقو ىذلا وحنلا ىلع ةموعزملا ةفداصملا اهيف عقت ثيحب اهترجأو
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 اهنآ هلایخ یف ضرتفی هنأ الإ «دصق الو ريبدت ريغب عقت ثادحألا نإ هناسلب لاق

 عم اهصضعب فداصت وأ ‹«ضعب عم اهضعب مداصت مٿ «ام عفادب ااصأ ةرئاس تناک

 ري هثادحاو نوكلا ريسي نم كانه نأ صضرتفي ةياهنلا ىف وهف .دصق ریغب ضعب

 ال هلأو . .هلا دنع نم هلأ ردقلاو ءاضقلاب ناسنإلا نمؤي نأ اتوزل مزل دقف مث نمو

 الإ هلإ الب الصأ نمم سيل وهف الإو .هللا ريدقتب الإ هلک نوکلا یف ءیش ثدحی

 !هللا

 .ردقلاب نالا بوجو ىلع ثيداحأالا تصن امك نآرقلا صن دقلو

 ¢ هللا نذإب الإ ةبيصم نم باما امو :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي

 ١١[. :نباغتلا]

 رشوت باا یلعو نالو و ا هلا بنک ان بہم یل قو :لوقیو

 ١ :ةبوتلا] ( نودموملا

 دا لق راک ینا مکا یف زال یتیم نی ایاما و :لوقیو

 ۲ :ديدحلا] ( ريسي هللا ىلع كلذ نإ اهرب

 (ًالجوُم اباتك هللا نذإب الإ توُمَت نأ سفتل ناكاو :لوقيو

 ]€1 :نارمع لآ]

 د قلق قو للا روو هل e لىل و رومال

 ِءيش لكو دادزت امو ماحرألا ضيغت امو ىقنأ لك لمحت ام مّلْعي هلال :لوقیو

 .[۸ :دعرلا] 4 رادقمب هدنع

 ٤۹[. :رمقلا] (ردقب هانقلخ ءيش لك اإ :لوقیو

 را مکمل مكا ليربج اذه» ثيدح اهتمدقم ىف «ةريثكف ثيداحألا اما
 ر

 هلسرو هبتکو هتکئالمو هللاب نموت نأ :لاق ؟ناملا امو :لاق» : هيف راج اذ

 ّ . )٤ه رشو هری هریخ ردقلاب نمؤتو رخآلا یار
۳ 

 م اک اولمعا» : و الم لوسرلا لوقيو

 . ملسم هاور (۱)

 .هنع هللا ىضر ىلع نع ملسمو ىراخبلا هاور (۲)
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 . )هل قل ال



 س

 ىفو فيعضلا نمؤملا نم لجو زص هللا ىلإ بحاو ريخ یوقلا نمؤمل ا :لوقیو
 راف ءيش كباس ناو .ٌرجعت الو للاب نعتسساو كعقني ام ىلع صرحا .ریخ لک

 حتت ول ناف «لعَف ءاش امو هللا رد ر کلو .اذکو اذک ناکل تلعف ینا ول افت
 ص صر

 .٠)«ناّطيشلا لمَ

 ة تلا ىلع كلا ليد : : لاق مم ىبنلا هب غلبي ديسأ نب ةفيذح ¿ م ص اار
 وس را ار ا ودیا رار اسو تسوس راک

^ 

 2 2 رر ے رورو ورام

 .هقزرو هلجأو هرټاو هلمع بتکیو .نابتکیف ؟یئا وار رکذ :بر ی
 رش الو اھ از دا فعلا یول م

 رارقإلاف .ىرحالا ناميإلا بعش لك ىف هبتارمك ىهف ردقلاب نالا بتارم امأ
 .هللا دنع نم هرشو هريخ ردقلا نأب رقي ىتح اًتمؤم ناسنإلا نوكي الو «نايإلا طرش
 اهيلإ لصي ىتلا ناسحإلا ةبترم ىهو هللا ردقب ىضرلاو ميلستلا ةجرد كانه نكلو
 هلك هللا ردق نأو «ةمكح ردق لكل نأ فرعيف «خسريو هنايإ قمعتي نيح ناسنإلا

 .قيرطلا ىلع ميقتسملا نمؤملل ريخ

¥ #* 

 .ملسم هاور (۱)

 .ملسم هاور (۲)
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 ردقلاب ناميالارثأ
 حيحصلا هجولا ىلع

 ىلع مادقإلاو حلاصلا لمعلل زفاح ىوقأ - نمؤملا ةايح ىف - ردقلاب نامإلا- ١

 .ةقثو مزعو ثابثب رومألا مئاظع

 نيملسملا نم ىلوألا لايجألا ةايح ىف ردقلاب نايإلل ةحيحصلا ةروصلا تناك دقلو
 ىف ةرعدلا تتبث یتلاو ‹«مهخيرات اهلجس ىتلا بئاجمعلا كلت تعنص ىتلا ىه

 ىف -اهل ليم ال نمزلا نم ةزيجو ةرتف ىف عساو قاطن ىلع اهترشنو ضرألا
 .ةايحخلا نيدايم نم ناديم لك ىف قهاشلا ءانبلا اذه تماقأ ىتلا ىهو . خيراتلا ىف - اهرصق

 هللا ليبس ىف داهجلا ىف لاسبتسالا كلذ ةرهابلا هرامث لوأ نم ناك دقل ‹معن

 .ةوعدلا رشن ليبس ىفو

 انالوُم وه ان هللا بتك ام الإ اتبیصي نل لف : ىلاعت هلوق نوملسملا ىعو دقل
 .] :ةبوتلا] ( نونمؤملا لكوتيلف هللا ىّلعو

 یف وأ هثیب یف ادعاق ناک ءاوس «هل هللا هبتک ام الإ ناسنإلا بیصی ال ناک اذإف

 وه لاتقلا لهف ؟توملا نم اًقوخ لاتقلا نم رارفلا ميفو «نبجلا ميفف «لاتقلا ناديم

 ىذلا وه ةنيعم ةلاح ىف ةليعم ةظحل ىف تومي نأ ام ناسنإل هللا ردق مآ ؟لتقي ىذلا

 مل ناك نإو ؟لاتقلا ىلإ بهذي الآ هنم هيفعي لهف توملا هيلع بتك ناك اذإو ؟هتیم
 ؟ناديملا ىلإ باهذلا هلتقي لهف هيلع بتكي

 مهنم ناكو «مزعو تابثو ةقث ىف داهجلا ىلع اولبقاف مهسح ىف رمألا ناك اذكه

 نانئمطالا عم ةدشلا ىلع ربصلاو ةعاجشلا نم ةعئار فقاوم نم خيراتلا هلجس ام
 .هناحبس هللا ردق ىلإ

 ناأشب نارمع لآ ةروس ىف مهيلع لزن يذلا سردلا كلذك نوملسملا ىعو دقلو

 نإ لقط :مهيلع درف € ميش نم رمألا نم اتل له : نوقفانملا لاق نيح «دحآ ةوزغ

 درف انه اه اعف ام ءيش رمألا يم ال ناك ول ل :رولاق نحو يهل هلك رْمألا

 مج ام نإ لقا مهل بک يذلا زرا مکتویب يف مک ول لف :مهيلع
 اولاقو اورفك نيدلاك اونوكت ال اونم نيدلا اهبأب 3 :نيلمؤملل هللا لاق نيحو

 لعجيل اوف امو اوتام ام اندنع اونا ول ىع اوناك وأ ضْرألا يف اوُبرض اذإ مهناوخإل
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 نو 23 ريصب نولمعت امب هللاو تي تيميو ييحي لاو مهبرأف يف ةرسح كلذ هللا

 أ مثه نيو ©2 نوعمجي امم ريخ ةعحرو هللا ىم ةرفقمل متم وأ هللا لبيس يف مف

 ۱١١ ٠١۸[. :نارمع لآ] ( ۵وُرشحت هللا یول مل
 . تیپ یف هعجضم یف ناک ولو تولا هيلع بک نم الإ تویی ال هنآ اونقیاف هوعو

 !توملاب هببصت نل مهفويسو ءادعألا

 همامأف - هللا نم ردقب - توميو لاتقلا ىف ناسنإلا نوكي نيح هنأ كلذك اونقيأو

 ىف لاتقلا ناك كلذل .هللا هل هردق ىذلا ردقلا اذهب بساكلا وهو رجألاو ةبوثملا

 دعو امك مهمادقأ تبثو مهرصنف هللا | اورصنف ؛مهسوفن ىلإ | احم ارمآ هللا لیبس

 .[۷:دمحم] ( مگمادفآ تبتیو مک رص هللا اورصمت نإ : هناحېس

 ‹ضرألا یف حايسنالل مهزفاح وه ةروصلا هذه ىلع ردقلاب ناهإلا ناک كلذك

 ىف مهل ناكف .ضرألا نم لوهجملا فاشتكا وأ «قورلا بلط وأ «ةوعدلا رشدل ءاوس

 .ةدوهشمراثآو ظوحلم طاشن نيدايملا هذه نم نادیم لک

 ةرتف ىف اقرش دنهلا ىلإ ابرغ طيحملا نم دتما دق مالسإلا نأ دجغ ةوعدلا رشن ىفف

 عم رشتناو !خيراتلا ىف اهل ليثم ال ةعرس ىهو !!نرق فصن رواجتت ال نمزلا نم
 ناسللا فكلذک هحعم رشتناو «هللا ءادعآ بهرأ 5 ةيمالسإللا ةلودلا ناطلس مالسإلا

 راص ىتح ىمالسإلا ملاعلا ىلع تاورفلا تقفدت قررلا بلط ناديم ىفو
 ىتأيف اعانصو اًراجت رافقلاو راحبلا نوبوجي مهنأال «ضرألا ىف ةمأ ىنغأ نوملسلا

 .ةراضحلاو نارمعلا ةصرف هعم حاتتو ؛ليبس لك نم لالا مهبلإ

 لوأ - ةلوهجملا عاقبلا اوداترا نيذلا مه نوملسملا ناك ىفارغحملا فشكلا ناديم ىفو
 نالجامو اماجادوكساف تنكم ىتلا ةقيقدلا ةيفارغجلا طئارخلا اهل اومسرو - اهداترا نم

 اومسرو لينلا عبانم ارفشک امک ‹ایسآو ايقيرفإ لوح امهتالحرب مايقلا نم دعب اميف

 !نوفشتكملا مه مهنآ اومعزيل دعب نم اهاده ىلع نويبروألا نوفشتكملا ءاج ىتلا هطئارح

 . قيمعلا ىناعإلا عفادلا اذهب ابرغو اًقرش اهروص عيمجب ةايحلا تثدتما اذکهو

 :بئاصملا لولح دنع عزحلاو نهولا نم ةمصع ردقلاب نامبإلاو - ۲
 ىف هللا ةنس هذه نال ثادحألاو بئاونلا هبيصت نأل اًئاد ةضرع ناسنإلاف
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 زيزع تومي باصي لقألا ىلع .باصي ال اهلك ضرألا ىف رشب نم امو .ضرألا
 .مالآ وأ ضارمأ نم ةداع سائلا بيصي اب ايصخش وه بصي مل نإ «هدنع

 دنع عزجلاو نهولاو ءىش ثادحألاب رثأتلا نکلو .ثارتسكالا میدع رعاشملا دلص

 .رحخآ ءیش اهلولح

 نإو عمدتل نيعلا نإ : لاق هنکلو ٠ ميهاربإ هدلو دقفلا مم هللا لوس رٹ لات دقلا

 .«نونوزحم ميهاربإ اي كيلع انإو ءانبر یضرب ام الإ لوقت الو نرحل بلقل

 ىف قالطنالاو طاشنلا ةدواعم نع ناسنإلاب كدعقيو ةمزعلا تتفي ىذلا نهولا امآف

 ردقلاب نمؤي ال نيح ناسنإلا هل ضرعتي ىذلا وهو .بوغرملا ريغ رمالا وهف ةابحلا
 :نيملسملا ىبري وهو هناحبس هللا لوقي كلذل .هل ملسي الو

 ميش ٍلكب هللاو هلق دهي للاب نمؤي نمو هللا نذإب الإ ةَبيصُم نم باا امو

 ۱ :نباغتلا]  ميلع

 اهرب نأ لبق نم باتك يف الإ مكسفنآ يف الو ضرألا يف ةبيصم سم باصأ امي
 ال هللا مکاتآامب اوحرقت الو مکتاق ام ٰیلع اوات الیکل OD ریس هللا ىلع كلذ

 .[۲۳ «۲۲ :دیدحلا] (روخُف لاتخم لک بحي

 هنم دمتسي «هللا ردقل اًئنمطم هقيرط ىف ىضميو «هتيزع ناسنإلا درتسي كلذبو

 . فيفختلا هللا نم وجريو «مزعلا نم اديزم

 نم ريثك - نمزلا رم ىلع - نيملسملا سوفن ىف اهباصأ ردقلا ةديقع نكلو
 نمو ‹لعفي ام ىلع ربجم ناسنإلا نإ : تلاق ةلاض فئارط تدجو دقف فارحنالا

 !لوئسمم سيلف مث

 « هپ الإ متی الو ءهللا ردقب متي ءىش لک ماد ام هنإ : (ةيربحملا) ةفئاط تلاق دقف

 .هلمعي نأ الإ كلي ال ثيحب هيلع ردقم وه لمع نم ناسنإلا نم عقي ام لكف

 . لعفي ام ىلع هتبساحمل لاجم الف ةيفتنم نذإ هثدارإف

 ىغلي ىذلا ئطاخلا مهفلا اذه ردقلا ةديقع نم طق مهفي مل حلاصلا فلسلاو

 .هلمع نع ناسنإلا ةيلوئسم
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 ءهللا دنع نم مهل اردقم ناك مهل عقو ام نأ دحآ سرد نم نوملسملا مهف دقل

 : مز لوسرلل مهيصعم ببسب مهسفنأ دنع نم تقولا تاذ ىف ناك هنکلو

 هللا نإ مک أ دنع نم وه لف اذه ین معلق اهيل مبصآ دف ةبيصم مكتباصأ امل وأ

 مّلَْيَو هلا ذوق ناَعْمَجْلا ىققلا موب مكباصأ امو هد ریدق ميش لَك ىلع
 .]7 6۵ :نارمع لآ] ( نيدمومْلا

 ناسنإلا لمحتو هللا ردقب ناميإلا نيب ناميإلا حيحصلا نمؤملا سح ىف ضراعت الف

 سيل لمعلا نع دوعقلاو زجعلا وأ ةيصعملا وأ رفكلا ىلع ردقلاب جاجتحالا إو

 ًاريربت اذه لثم اولاق مهنال نيكرشمل اب نآرقلا ددني امنإ .نينمؤملل حيحصلا ليبسلا وه

oو  o2 0 دو قص ق هَ َ د صا ا  

 غالبا 9إ لسرلا ىلع لهف مهلبف نم نيذلا لعف كلذ ميش نم هنود نم انمرح
 ١[. :لحنلا] (نيبملا

 ريش نم اتمرح الو انؤابآالو اک رشا ام هلا ءا رل اوکرشأ نیدلا لوقَس

 نإ ت هوجرختق مع نم مک دنع له لف انساب اوفا ىح مھل نم نیدلا بدك كلذ

 مكادهأ ءاَش وق ةغلابلا ةجحلا للف لف ته نوصرخت الإ مشأ نإو نلا الإ نوعب

 ۱١۸ ٠٤١[. :ماعنألا]  نيعمجأ

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مهكرش ةعبت نوقلي نيذلا نوكرشملا كئلوأ كلمب لهف
 !؟هیف نوبغار مهو نایإلا نم مهعنم هللا نآ ىلع ًالیلد

 رفكلا ىلعو نايإلا ىلع) ةدحاو ةمأ سانلا نوكي الأ ردق دق هللا نإ ةقيقح

 رايتخا ناسنإلل كرتي نأ ردق هنکلو .نیعمجأ سائلا ىدهل هناحبس ءاش ولو «(ءاوس

 و ر یر یارو کدھلا قیرط هقرع نآ دعب ؛هقیرط
 ل اھاکز نم حلف دق ) اھارقتر اهررجف اهمها © اھارس امو سفنو ل اہھنیب

 ٠١[ ۷ :سمشلا] ( اهاسد نم باخ دقو

۳ 



 .اهاسد دقف رفک نمو «هسفن یکز دقف نمآ نمف

 ‹ةمايقلا موي باسحلا نأشب ردقلا ةديقع ىف تفرحنا دق قرفلا ضعب تناك اذإو

 ىرجي ام نأشب ردقلا ةديقع ىف ةريخألا روصعلا ىف تفرحنا دق نيملسملا عومج نإف

 .ايندلا ةايحلا ىف

 زجعلا ىلإ لكاوتلا مهب یدآو .تافارحنا نم مهباصأ اميف لكاوتلا مهباصأ دقل

 .دوعقلاو لسكلاو

 ةجاح ال هنآ هللا هديري ام الإ نوكلا ىف ثدحي ال هنأ ىئعم نم اومهف دقل

 ةرورض الف !لمعي مل وأ ناسنإلا لمع ءاوس ٍضام هللا ردق نإف !لمعي نأ ناسنإلل

 اهنأل ةكرحلاو طاشنلل ةرورض الو !٤«كيتأي فوس كلام» نال قررلا بلط ىف دكلل

 !!حيحصلا لكوتلا دض مهمعر ىف

 ناسنإلا باصأ ام رييغت نع دوعقلا هللا ردقل ميلستلا ىنعم نم كلذك اومهف امك
 الف هللا دنع نم ردقم كلذ لك نال !ةيصعم ىتح وأ لهج وأ ضرم وأ رقف نم

 !هل مالستسالا ىغبني اغنإ هتمواقم یځبنی

 ولف الإو !قالطإلا ىلع ءىش ىف مالسإلا نم تسيل ةيبلسلا هذهو لكاوتلا اذهو

 اوقلت نيذلا ماركلا هبحص نعو مي لوسرلا نع تباغ فيكف مالسإلا نم تناك
 !؟نيدلا اذهل ةحيحصلا ميهافملا هنع

 . .دحأ ةعقو سرد ىلإ دوعن ىرحخأ ةرم

 ال هللا نم ردقب تمت ةيزهلا نوك نأ انفلسأ امك سردلا نم نوملسملا ىعو دقف

 ىفني ال هللا ردقب ءىش عوقو نأ ىأ .(مكسفنآ دنع نم) تقولا تاذ یف اھنآ یفنی

 ىنم اطخلا عقو امنإ :لوشيو هيفتك زهي نأ ئطخمل سيلف .هئطحخ نع ناسنإلا ةيلوئسم

 !اطنلا نع الوثسم تسلف !تأطخأ ال يطحأ الأ هللا ردق ولو !هللا نم ردقب

 دنع نم اًردقم ثدحلا نوكي نأ اهيف ىفانتي ال نمؤملل ةحيحصلا ةديقعلا نإ !الك

 . .تقولا تاذ ىف هلمع نع الوثسم ناسنإلا نوي نآو هللا

 . .رخآ اًسرد اهثادحأو دحأ ةعقو نم نوملسملا ىعو كلذك

 نع دوعقلا هانعم له ؟ميلستلا ىنعم ام نكلو ..هللا ردقل اوملسي نأ مهيلع نإ

 ؟هللا نم ردقب مهباصأ دق هنآ ولو «مهباصآ ام رييغت
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 لاو مکباصأ ام الو مكاف ام ىلع اونزحت الیکل مب امغ مکباناف :مهل لاق اغإ

 1o۳]. :نارمع لآ] ( نولمعت امب ریبخ

 ىلإ مههجوف .مهل هللا هديري ال ىذلا رمالا وهو .اهنهويو ةيزعلا تتفي نزحلاف
 ال مالستسالا مهنم بلط له نكلو . مهتيرع تتفتتو اونزحي اليكل هللا ردقب ميلستلا

 !؟هرييغت ىلع لمعلا مدع ىنعمب مهباصأ

 ايم لوسرلا عمج دقف .اًمات فلتخم طخ ىف تراس ةكرعملا ثادحأ نإ
 ىلع ىرخأ ةرم ةكرعملا مهب لخديل مهفوفص عمج امك مهمئازعو نيملسملا رعاشم

 نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيدلا :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي كلذ ىفو . ةيزهلا رثأ
 ساثلا مهل لاق نيذلا <9 ميظع رجأ اوقْلاو مهنم اودسحأ نيذلل حرَقْلا مهباصأ ام دب
 ص ليكولا معو هللا مح اراق انايإ مهدارف مهوشخاف مك اوعمج دف سالا نإ
 لصق وذ هللاو هللا ناوضر اوعبلاو ءوس مهس مل لضفو هلا نم ةَمعدب اوبأقناف

 ۱۷٤[. ۱۷۲ :نارمع لآ] (میظع

 . امامت لاتقلل اودعتسا دق و اوناک مهنکلو .ةكرعملا عقت ملف مهءادعأ هللا فرص دقل

 اومزعو مهل سانلا فيوخت مغر مهمئازع اوعمجف ‹«مهرعاشمو مهحاورأب هل اودعتسا

 نم هللا هبلطي ىذلا قحلا لكوتلا وه اذهو .هللا ىلع نيلكتم ودعلا ءاقل ىلع

 . نيملسلا

 ال ةميظع ةلاهج هللا نم ردقب عقاو هنآ ةجحب عقاولا رمألا رييغت نع دوعقلا نإ
 ىفني ال ناك نإو - هللا نم ردقب عقو دق لعفلاب عقو ام نإ معن .ملسملل ىغبلت
 ةظحللا ىف لب ءادغ هللا ردق هيلع نوكي ام ملعي نم نكلو - ناسنإلا ةيلوئسم

 هللا ردقل اًرياغم نوكي نل مداقلا هللا ردق نأ لكاوتملا دعاقلا كلذ ملع له ؟ةمداقلا

 ناك ىذلا ردقلا ريغ اًردق ةمداقلا ةظحلل ردق دق هللا نأ لامتحالا ىف سيلآ !؟عقاولا

 ملستسم هللا ىلع لكوتم هنأ معزب لمعلا نع دعقي فيكف ؟ةيضاملا ةظحللا ىف

 ؟هردقل

 . اًمام لكاوتلل ةيفانم نيملسملل نآرقلا تاهيجوت نإ مث

 ال مهَلِإاوقبس اورقك نيدلا نبسحي الو :لافئأالا ةروس نم ةيآلا هذه رظنا

 .[۹ :لافنالا] ( تو زجعي

to 



 0 ٍضراألا نم نيدلا اذه ةلارإ ی لوبغري نيذلا رافكلا ڻآ اهاٽعم ؟اهانعم امف

 يد دلا وه :روهظلاو نيكمتلا نيدلا اذهل ,ردق ىذلا هللا ردق اوقبسي نل هل نيكمتلا

 (نوكرشُملا هرَك ولو هلك ٍنيَذلا ىلع هرهظيل قحا نيدو ىدهلاب هّلوُسَر لسا
 .[۹: فصلا ]

 . نيدلا اذهل نيكمتلاب هردق ىذلا هردق ذيفنت نع هللا اوزجعي نلو

 ردق دق هللا ماد ام «بابسالاب ذحلألا مدعو هللا ردق ىلع لكاوتلا كلذ ىنعم لهف

 ؟نيدلا اذهل نيكمتلاو رصنلا ردقو «مهتلواحم ىف رافكلا ةيره

 نم متعطتسا ام مهل اودعآو :باوحلا اهيف دجت ةرشابم ةيلاتلا ةيآلا ىلإ رظنا

 مهنرمُلعت ال مهنود نم نیرخآو مکودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو ةو
 ( نومَلظت ال متنأو مكبلإ فوي هللا ليس يف ءيش نم اوقفت امو مهملعي هللا

 ٦١[. :لافنلا]

 ذخألا نم دبال - ةررقمو ةردقم رافكلا ةيزهو «عوقولا دكؤم هللا ردو - نذإ

 .لاومألاو سفنلاٻ داهحلاو ةوقلا دادعإ نم دبال . بابسألاب

 نيملسملا نم لوألا ليحلا اهمهف امك ردقلا ةديقعل حيحصلا مهفلا وه كلذ

 نع دوعقلا ىلإ وعدت الو ءهلمع نع ناسنإلا ةيلوئسم ىفنت ال . مهيلع هللا ناوضر

 !هللا ردقل (راظتنا بابسألاب لحألا مدعو لكاوتلا ىلإ وعدت الو ‹عقاولا رييغت

 نم مهباصأ ام مهنع لوزيل ‹هيلإ نوملسملا دوعي نأ ىغبني ىذلا مهفلا وه كلذو

 مهودع ةباغ نم هلك كلذ ىلع بترت امو «زجعو لكاوتو ضرمو لهجو رقف

 لجأ نم عجرن نأ ىغبني ىذلا عجرملا امه مم هلوسر ةنسو هللا باتكو

 . قيرطلا ىلع انتاوطخ تفرحنا املك انتريسم حيحصت

Hie 
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 ةمتاخ
 ةيمالسالاةديقعلا

 ءةكئالملاو «هللاب نابإلا : ةيمالسإلا ةديقعلا ناكرأ نع باتكلا اذه ىف اندحت
 .هرشو هريخ ردقلاو «رحخآلا مويلاو «نييبنلاو «باتكلاو

 نع اهيف ثدحتن ةيمالسإلا ةديقعلا نع ةماع ةملكب انثيدح متخن نأ انه ديرنو

 . ةيناسنإلا ةايحلا ىف اهرثأو اهصئاصح

(١) 
 اهصئاصخ

 اهب معنا ال هلا اهاضترإ يت ةديقبعلا يه -,دلب ىذ ٍئدإب - ةديقعلا هذه نإ
 مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مولا ط : انيلع

 . ]۳ :ةدنالا] اید

 ؛ةرحلاو ايندلا ريخب زوفنل انل هللا همسر ىذلا حيحصلا ةايحخلا جهنم مل نم یهو

 كبر لاق ذإو ظ :اهلجأ نم هللا انقلخ ىتلا ةفالخلا طورشل نيققحم نوكنلو

 ١[. :ةرقبلا]  ةفيلخ ضرألا يف لعاج يّإ ةكئالملل

 ضرألا نم مكأشنأ وه : هللا هدارآ ىذلا هجولا ىلع ضرألا ةرامعب موقنلو

 ]1 :دوه] ( اهیف مكرمعتساو

 نجلا تّقلَخ امو :هلك ىناسنإلا دوجولا ةياغ ىه ىتلا هلل ةدابعلا دودح ىف

 ٠١[. :تايراذلا] ( نودبعيل الإ سنإلاو
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 لومشلا یھو «ةديقعلا هذه سصئاصحخ نع ةحمل انيطعت ةلمجلملا ةروصلا هذهو

 : راجيإب صئاصخلا هذه نم لک نع ٹدحتنلو .نراوتلاو ‹لماكتلاو

 ؛لومشلا ؛الوأ

 هکولس لمشت امک «هحورو هلقعو همسج «هلک ناسنإلا لمشت ةديقعلا هذه نإ

 .هترحنآو هایند لمشت امک ‹«هرعاشمو هرکفو

 لصتت الو ةديقعلا هلهب لصتي ال ءىش هتايح ىف الو ناسنإلا نايك ىف سيل

 . هب ةديقعلا

 ركف وأ ‹«هلمعي لمع لک یفو ءهنايح تاظحل نم ةظحل لك ىف هبحاصت اهنإ

 .هریمض یف جلتخی روعش وأ «هرکفی

 یف اھلک یقتلت ‹ةفلتخمم رواحم ىلعو «ةددعتم تالاجم ىف لومشلا انل حضتيو

 : ةياهللأ

 ةكئاللاو رحآلا مويلاو هللاب ناميإلا . انيأر امك  لمشت داقتعالا لاجم ىفف - |

 .هرشو هريحخ ردقلاو ةيوامسلا بتكلاو نييبنلاو

 .تقولا تاذ ىف ةرخآلل لمعلاو ايندلل لمعلا لمشت لمعلا لاجم ىفو ۲

 .هحور ةقالطناو هلقع ركفتو همسج ةكرح لمشت ىرشبلا نئاكلا لاجم ىفو - ۳

 ٤ - ثقولا تاذ ىف ةلودلاو ةمألاو ةعامحجلاو درفلا لمشت ىرشبلا عومجلا لاجم ىفو .

 هريغب هتفالعو هسفنب هتفالصعو هبرب ناسنإلا ةقالع لمشت تاقالعلا لاجم ىفو ۵

 اميفو «نيملسملا ريغو نيملسملا نيب اميفو عمتجلا لحاد یفو ةرسألا لحاد یف)

 .(!كلذك نوكلاو ناسنإلا نيب

 یف ءیش لک لمشت هذه نال .لمشأ الو هذه نم عسوأ ةرثاد دوت نلو

 ادوجولا

 :(طبارتلا وأ) لماكتلا :ايناش

 «بسحف ةفلتخملا هرواحمو هتالاجم انركذ ىذلا لومشلاب مستت ال ةديقعلا هله نإ
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 ةلصلا ةقيثو تناك نإو «لومشلا نع ةلقتسم هذهو .كلذك طبارتلاو لماكتلاب لب

 . هپ

 .لومشلا ىلإ ةفاضإلاب هيف طبارتلا رثآ ىرنل ادحاو ادحاو تالاجملا هذه ذحانلو

 :داقنعالا لاجم یف - |

 هریخ ردقلاو نيبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رحخآلا مويلاو هللاب نالا لمشت اهنإ انلق

 دقف . ضعبب اهضعب تادقتعملا هذه طبارت ینعی ال هتاذ ىف لومشلا نکلو .هرشو

 اهنم لك ءةفلتخملا اهناكرآ نيب طبارت نود «ضعب راوج ىلإ اهضعب ةدوجوم نوكت
 .ةديقعلا هذه ىف لاحلا وه اذه سيلو .رحآلاب طبترم ريغ لقتسم لقح ىف لمعي

 الك ةياهنلا ىف نوكت ثيحب ءاهرئاسب ةقيثو ةلص وذ ناكرألا هذه نم نكر لك نإف

 .ناسنإلا ةايح ىف طبارتلا هعومجمب رثؤي ءًالماكتم

 وهو لوألا اهنكرب طبترم ةيمالسإلا ةديقعلا ناكرأ رثاسس نإ لقف ةقدلا تئش نإو

 .هللاب نامإلا وهو ربكألا
 ناكرألا ةيقب ىتأت مث ءاهبلصو ةديقعلا بل وهو «ساسألا وه هللاب ناميإلاف

 هتمكحو هللا لدعب طبترم - هنع انثيدح ىف انيأر امك - رحخآلا مويلاب نامإلاف

 هنآ یآ ‹«توملاو ةايحلا هب قلحو ‹ضرألاو تاوامسلا هب هللا قلخ ىذلا یحل ابو

 اهل انروصت حبصي ثيحب «العو لج هللا تافصل انروصتب اًرشابم اطابترا طبترم
 لصيو ةروصلا لمتكتو قحلا هيف قحي ىذلا مويلا كلذب نمؤن مل اذإ اتخمو اًصقان
 .ةلماكلا ةيقيقحلا هتلالد ىلإ هيف ءىش لك

 تاومسلا رطاق هلل دمحلا] :بناج نم هللا ةردقب لصتم ةكئاللاب نامبإلاو
 ءاشي ام لحل يف ديري عابرو ثالثو ىم ةحنجأ يلوأ السر ةكئالَملا لعاج ضرألاو

 ١[]. :رطاف] ( ريد ءيش لك ىلع هللا نإ

 مهنال ءرحخآ بناج نم هيلع انتايح ريست نأ هللا ديري ىذلا جهنملا ةفرعمب لصتمو
 . ةيرشبلا ةيادهل رشبلا نم مهراتخي نمل هيحو اوغلبيل هللا مهلسري نيذلا لسرلا مه

 وه اغنإو هتاذب اًمئاق ةديقعلا هذه ىف ًالصفنم انكر ةكئالملاب نايإلا نوكي ال كلذبو

 .ناكرألا ةيقب طبارتمو «هللاب نالا لصتم
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 طبارتو ‹ضعبب اهضعب ناكرألا ةيقب طبارت كردن نأ ءوضلا اذه ىلع عيطتسنو

 هعرشي اجب ىأ ىنابرلا جهنملاب ةرشابم لصتم بتكلاب نامإلاف .هللاب نامبالاب اهراس
 مهنال ‹نییبنلاب نالا كلذكو .ةرخآلاو ايندلا ةايحخلا ىف مهتايح ميقتستل رشبلل هللا

 .هتكئالم قيرط نع مهيلإ هللا ىحوي اب ىنابرلا جهنما انيلإ نولمحي نيذلا مه

 ىف كانه له :لاؤسلا اذه ىلع ةرشابملا ةباجإلا وه هنأل «ةرشابم هللا ةينادحوب

 ؟هدحو هللا وه هنأ مآ ءهئادحأ ءارجإو هنولش ريبدت ىف هللا عم كرتشي نم نوكلا

 .داقتعالا لاجم ىف اهلك ناكرألا هذه نيب ايلج طبارتلا انل حضتي كلذبو

 :لمعلا لاجم ىفو - ۲

 اهو «تقولا تاذ ىف ةرحخآلل لمعلاو ايندلل لمعلا لمشت ةديقعلا نإ :انلف

 .ةرحلالل لمعلاو ايندلل لمعلا نيب لصفت ال اهنأ ةديقعلا هذه صئاصحخ نم نإ :لوقن

 اغإ !اهدحو ةرحخآلل وه لمعو «اهدحو ايندلل وه لمع مالسأإلا ىف كانه سيلف

 .دحاو تقو ىف ةرحخآلاو ايندلل اهلك لامعألا

 :ايندلا ةايخلاب لصتم ىضتقم تاذ اهلک ءاهدحو ةرخآلل اهنا ني يتلا تادابعلا

 ٤٥١[. :توبكنعلا] 4 ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ

 مكلعَل مكلبق نم نيذلا ىلع بعك امك ماَيَصلا مُكيَلع بك اونمآ نيدلا اهيا

 :AT]. ةرقبلا] ( نوقت

 :ايندلا ةايملا ىف انه يآ

 .ضرألا ىف انه ققحست ةياغ اهل تقولا تاذ ىفو ةرخآلل ىه تادابعلا رئاس ىف اذكهو

 سبلملاو بارشلاو ماعطلاك رخآ بناج نم اهدحو ايندلل اهنأ نظي ىتلا لامعألاو

 اهيف طرتشي نکلو ايندلا یف لمعت اهلك خلإ . .ضرألا ةرامعو سجلاو نكسملاو

 لجأ نم هللا رماب مازتلالاو مارحلاو لالحلا مازتلا اهيف طرتشي .ةرخآلاب اهطبرت طورش
 مالسإلا رظن ىف اهلكو .ةرحآلا ىف كلذ ىلع بترتي ىذلا باقعلا وأ باوشلا

 یھ لپ . هللا ىلإ ناسنإلا اهب هجوتو ءهللا رمأب مارتلالا اهيف ىعور ام ىتم «ةدابع#

 (نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو ل اهيلإ ريشت ىلا «ةدابعلا»

 ٠١[. : تايراذلا]
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 نيملاعْلا بر هلل يتاممو يايحمو يكسنو يتالص لإ لقط :نايرخألا ناتیآلار

 ]1 ۹Y :ماعنالا] 4 هل كيرش ال ©

 .مالسإلا ةديقع ىف طبارنتو ةرحخآلاو ايندلا لصتت كلدبو

 :یرشبلا نئاکلا لاجم یفو ۔ ۳

 تسيل هذه نکلو .هحور ةقالطناو هلقع ركفتو همسج ةكرح لمشت اهنإ : انلق

 ريكفتلا تاعاس وأ لمأتلا تاعاسك لقعلا ركفت اهيف بلغي ةعاسو سنجلاو بارشلاو

 .دبعتلا ةعاسك حورلا ةقالطنا اهيف بلغت ةعاسو «لمعلا وأ ملعلا نوئش نم ناش ىف

 اهتلص عطقنت ثيحب ًالماك الاصفنا لصفنت هذه نم ةدحاو عدي ال مالسإلا نكلو

 . تايقابلا نع

 مسا رکذیو لالحلاو مارحلا ناسنإلا یرحتپ ‹خلإ . .سنجلاو بارشلاو ماعطلا یف

 !ةلقتسم دسج ةكرح دوعت الف .هللا

 یقتیو ‹ريخلا ريكفتلا ىرحتيو ريرشلا ريكفتلا ناسنإلا ىقوتي كلذك ركفتلا ىفو

 !اًصلاحخ اًيلقع اركفت دوعي الف .هللا

 لحلو .حورلا ةقالطنا عم لقعلا لمعیو دسحلا كرحتي ةيمالسإلا ةدابعلا یفو

 دوعقلاو مايقلاب مسجلا اهيف كراشي امنإ «ةلقتسم حور ةقالطنا تسيل اهنإ ءًألثم ةالصلا

 لوسرلا لوقیو ءهللا تایآ یف ربدعلاب ركفلا اهيف كراشيو «دوجسلاو وکرل

 . «تّيعو ام الإ كتالص نم كَل سيل» : مس

 لصفني الف ةديقعلا هذه تابلطتم ءادأ ىف هلک یرشبلا نئاكلا طبارتي كلذبو

 !هحور نع وأ هلقع نع همسج

 :ىرشبلا عومجلا لاجم ىفو - ٤
 ل ةديقملا هذه نإ :انه لوقنو . .ةلودلاو ةمألاو ةعامحلاو درفلا لمشت اهنإ : انلق

 ةعامحلاو ءريياعب حلاصلا درفلا ئشنت ال ىهف .ىرخألا نع لزعمب هذه نم ايأ ذخأت

 درفلا نيب فيلاكتلا تفلتحا نإو ريياعملا تاذ ىه اهنإ .ىرخأ ريياعمب ةحلاصلا

 .ةعامحلاو
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 كلذ دعب نوكت مث .هللا لزنآ اب مازتلالاو هللا ىوقتو هللاب نايإلا ىه ريياعملا

 نکلو < .ةعمتجم ةعامجلا اهب موقت ىرخأ فيلاكتو هدرفم درفلا اهب موقي فيلاكت

 ال مث نمو . .دحوم هاجتا تاذ ةيبرتو ةدحاو سسأ ىلع اعم عومجملاو درفلا ىقتلي

 الو «هاجتا ىف لمعي اهنم لك ةرفانتم عيشو فئاوط ىلإ - یقتلت نیح ةمألا قرتفت

 ىف نيترصاعملا نيتيلهاجلا ىف ثدحي امك لوحتت الو .عومجملا عم مصاختم درف ىلإ
 !قوحسم درفو غاط عومجم وأ «ككفم عومجمو غاط درا ىلإ قرشلاو بلا

 هللا لزئآ اہ مکحلاو هل هللا ةدابع وه «دحاو رمآ ىلع ةلودلاو ةمألا ىقالت كلذكو

 كيرف هللا لرنأ اًمب مكحي مل نمو ل :ىلاعت هلوقل «داقتعالا بلص نم رمآ وهو

 .[٤٤:ةدئالا]  نورفاكلا مه

 :یلاعت هلوقل هللاپ نايإلا ىضتقم وهو ؛ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا یلعو

 نودمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سال تجرخأ ةأر معك

 °11 :نارمع لآ] ( للاب

 . قافتالاو امهنیب طبارتلا ثدحیف

 :ثاقالعلا لاجم ىفو ٥

 انهو .نيرحنآلاب هتقالعو هسفنب هتقالعو هبرب ناسنإلا ةقالع لمشت اهنإ :انلف

 ناميإلا وهو اعيمج اهيف كرتشملا روحملا قيرط نع ىقتلتو طبارتن اهلك هذه نإ :لوقن
 ‹ءاهنیکزت یه هسفنب هتقالعو «ةداہعلاو نالا ىه هٻرپ ناسنإلا ةقالعف . هتدابعو هللاب

 ىضتقم وهو هللا رمارأب مارتلالا قيرط نعو «ةدابعلاو ناميإلا قيرط نع متت ةيكزتلاو
 هللا رماوأ ليفنت قيرط نع اهلك متت هريخٻ (هتاقالع وأ) هتقالعو .ةدابعلاو ناميإلا
 .هللا لزنآ ام ىلإ مكاحتلاو

 . .هللاب نالا هماوق دحاو كلس ىف اهلك ثتاقالعلا مظتنت كلذبو

 ىفو رواحملا میسج ىلع ةديقعلا هله ناكرأ نيب لماكتلاو طبارتلا ودي اذكهو

 ؛نزاوتلا ؛ائلاش

 .نراوتلاب اًنضيأ مست ىهف اهطبارتو ةديقعلا هذه لومش عم
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 :تالاجما

 .ةداهشلا ملاعو بيغلا ملاع نیب نزاوت - ۲

 .بابسألاب ذخألاو ردقلاب ناإلا نيب نراوت - ۳

 .خلإ . .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا :ةفلتخملا ةايحلا بناوج نيب نزاوت - ٤

 :تالاجملا هذه نم لاجم لك نع ةعيرس ةملك لقنلو

 نيب قيقد نزاوت كانهو .هللا حور نم ةخفنو ضرألا نيط نم ةضبق ناسنإلا - ١

 نم رثكأ تافتلالاو ةيانعلا نم امهدحآ انيطعأ اذإ لتخي «هل نينوكملا هيرصنع

 اهدحو حورلا بناج ىلع دكؤتف رمألا اذه ىف لتخت اًمثاد تايلهاجلاو .هقح

 ابروآ قرش ىف ةرصاعملا ةيلهاجلاك هدحو دسجلا بناج وأ ةيذوبلاو ةيكودنهلاك

 .ءاوس اهبرغو

 ةيحان نمف . حيحصلا نزاوتلا امهنيب نراوت اهنآ ةيمالسإلا ةديقعلا صئاصحخ نمو

 لاجمو لمعلا لاجم ىف اعم امهكرشتو حورلا ملاعو دسجلا ملاع نيب حزمت ىه
 ملاعب ناسنإلا لخشت الف . هقح امهنم الك ىطعت ىرخأ ةيحان نمو «ءاوس دبعتلا

 باسح ىلع هحور رومأب هلغشت الو «ةرصاعملا ةيلهاج لاك هحور تبكتو سحلا

 هلل مكاشخال نإ الأ» :ةيذوبلاو ةيكودنهلا ةيلهاجلاك هدسج بلاطمو يداملا هنایک

 سيلف یتتس نع بغر نمف ءءاسنلا جوزتأو مانآو موقأو ءرطلأو م موصا یئکلو
 ىداملا بناجلا ساس ىلع ةديقعلا نم ةقثبنملا ةيمالسإلا ةراضحلا موقتو .۲یئم

 .ءاوس ىحورلاو

 هنكلو «رخآلا مويلاو هللاب نمؤي هقيرط نع هنأل «بيغلاب نامبإلا مالسإلا بلطتي ۲

 نم رثكي ةديقعلا قئاقحل هضرع ىف هنإ لب .دوهشلا ملاع لمهي نآ هنم بلطي ال

 اهربدت قيرط نع لصيو ناسنإلا اهربدتي ىكل نوكلا ىف هللا تايآ ىلإ ةراشإلا

 اهيف عقي ىتلا ةيحورلا ةيوبيغلا ىلإ مالسإلا اجلي ال انه نمو .هللاب نامإلا ىلإ

 نع ةيهلإلا تاذلا دوهشب نونغتسي مهنأ مهنم اًمعر ةدابعلا ىف نيفرطتلا ضعب

 . هيلع قتفتم (۱)
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 نوكلاب ناسنإلا لغشلي نأ لبقي ال كلذكو ءهللا هقلخ ىذلا نوكلا دوهش
 ةيلهاج عنصت امك رحآلا مويلاو هللاب هتلص عطقيف بيغلا ملاع نع دوهشلا
 .مويلا

 طبرلا اذه نإ :انه لوقنو «ةرحخآلاو ايندلا نيب لصفي ال مالسإلا نإ لبق نم انلق - ۳
 نزاوتلا مدع ثدحي ذإ «ةديقعلا هله ىف ةرحخآلاو ايندلا نيب نراوي ىذلا وه هتاذ

 ايندلل انآ ىلع لامعأب موقيف «ناسنإلا سح ىف ةرحآلا نع ايندلا لصفنت نيح
 ةلصفنم اهدحو ةرحخآلل اهنآ ىلع ىرخآ لامعأو «ةرحآلا نع ةلصفنم اهدحو

 نم ةعومجم بلغتف هسح ىف لالتخالا ثدحي نأ دال لئدنع ءايندلا نع

 ءةرحنآلا ىسني ىتح ديور ادور ايندلا هبلجت نأ امإف .ىرحألا ىلع لامعألا

 مالسإلا رظن ىف امهالكو .ايندلا ىسني ىتح ديور اًديور ةرحخآلا هبذجت نأ امإو
 عاتم نم ردق ربكأ ىلع لوصحلاو قررلا ءارو ىعسلاب لخشني لوأالاف .لالتخا
 .ضرألا ريمعتو قررلا بلط نع لغشنيو ايندلا عاتم ىف دهزي رخآلاو ءايندلا

 .هللا قح یف اًمثآو ارصقم امھنم لک حبصیو

 ار ةرخآلا رادلا هللا كاتآ اميف غتباو ل : ةيآلا هيلإ ريشت ىلا نراوتلا ثدحي اإ
 .[۷۷: صصفلا] 4 اندلا نم كبيصن سدت

 ىف ايندلل لمعي وهو ةرخآلل لمعيف ناسنإلا سح ىف ةرحآلاو ايندلا طبترت نيح
 .ضرألا ةرامع لمهي الو ةدابعلا لمهي الف . تقولا تاذ

 نيبو ردقلاب ناميإلا نيب ملسملا سح ىف نراوتلا نع ردقلاب ناميإلا باب ىف انثدحت ٤
 نيلكارملا نإ .ةيمالسإلا ةديقعلا صئاصحخ لمجأ نم وهو .بابسألاب حالا
 ام مهبيصيف ةلمج بابسألاب ذحألا نولمهي مث هللا ىلع نولكوتي مهنأ نومعزي

 ةيبروألا ةيلهاجلا نإو .ضرألا ىف ناوهو زجعو لهجو ضرمو رقف نم مهبيصي
 ايدام اج اتنإ جتنتف «هردقو هللا نع ةعطقنم بابسأالاب ذحخات رحخآ بناج نم
 ‹ضيضحلا ىلإ اهتيناسنإ طبهتو اهقالحأ طحنتو تقولا تاذ ىف رفكتو اًمخض

 راحتناو نونجو ةيسفنو ةيبصع ضارمأو بارطضاو قلق نم اهبيصي ام اهبيصي مث
 .هللا ردقلو هللا ركذل نمؤملا اهدجي ىتلا ةنينأمطلا دقفت اهنأل عايضو

 نآ سانلا ملعپ رهف ‹«نيفرطتملا نیدحلا نیذه نيب ةليمج ةنراوم نراوي مالسإلاو

 عابتا نم دبال هنأو .ةيرشبلا ةايحلاو ىداملا نوكلا اهب هللا ريدي ةينابر اننس كانه
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 وه كلذ ىضتقمو «ةليعم جئاتن ىلإ لوصولا ىف انبغر اذإ اهتاراجمو ننسلا هذه
 ىلع لكتي الأ ىلع نمؤملا ىبري هتاذ تقولا ىف هنكلو .بابسالاب ذحخاألا

 نآ هيلإ اعلطتم «هللاب الوصوم هبلق لظي امنإ ءهلمع طبحيف ةرهاظلا بابسألا
 ىف هيعس ىف ناسنإلا نراوتي كلذبو .ةبوغرملا جئاتنلا ىلإ هلصويو هاعسم حجني
 .هللا ردق ىلإ علطتلا نع فكي الو «لكاوتيو بابسألا لمهي ال ىضرألا

 ىغطي الف ةفلتخملا ةيناسنإلا ةايحلا بناوج نيب نراوت ةديقعلا هذه نإ :لوقن اًريخأ  ه

 بناجلا ىلع ىفطي ال ىحورلا بناجلا نأ امكف .بناج ىلع بناج اهنم
 ىلع ىداصتقالا الو «ىداصتقالا ىلع ىسايسلا بناحلا ىغطي ال كلذكف «ىداملا

 ىذلا سيئرلا ةديقعلا روحم ىلع اهلك ةايحلا بناوج نراوتت لب .اذكهو ىقلخلا

 نآ یف ةنزاوتم ةيراوتم اهلك ريستف ءهللا لزنآ امب مازتلالاو هللاب نالا هاضتقم

 .دحاو
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 ةيناسنإلا ةايحلا ىف اهرثأ

 ىخيراتلا عقاولا نم ةيناسنإلا ةايحلا ىف ةديقعلا هذه رثآ ىلع مكحن نأ انناكمإ ىف

 ىلع هللا لضف نم نإف . عقاولا ايند ىف اهب تشاعو اهتقنتعا ىتلا ةيمالسإلا ةمألل

 تقبط امخض اًيخيرات اعقاو اهحنم نأ ايد نيملسملل هللا اهاضترا ىتلا ةلاسرلا هذه

 دوهشم اًحقاو لب «ةيلايخ ًالُثَم الو «تاراعش درجم دعت ملف ءةايحلا عقاو ىف هيف
 . خيراتلا هظفحي

 خیراتلا یف «ساتلل تجرحأ ةمأ ريح» تجرح دق نوکت نآ اهراثآ نم یفکیو

 ردقلاب هل اًتامجرت تحبصأو ءاهنایح عقاو ىف نآرقلا تقبط اهنأل ءهلك ىرشبلا

 . مهتيرشب دودح ىف هوغلبی نآ رشہلل رسیتی یذلا

 «ىلوألا اهلايجأ ىف ةصاخ ةمألا هذهل ىخيراتلا عقاولا سردن نأ انيفكي كلذل

 ةايحلا ىف ةيمالسإلا ةديقعلا رثأ ىلع فرعتنل «صحخأ هجو ىلع لوألا اهليجو

 . ةيعقاو ةروص ىف ةيناسنإلا

to 



 نأ ىخيراتلا عقاولا ةسارد نم انل حضتيو :ديحوتلا وه ةديقعلا هذه ىف ام رربأ نإ

 . ايكولسو اًيروعشو اًيركف اًعقاو هشيعي امنيح ناسنإلا ةايح ىف محض رثأ وذ ديحوتلا

 دهجلا نم لذبي نأ ةروصلا هذه ىلع ديحوتلاب عبشتي امنيح عيطتسي ناسنإلا نآو
 .ةديقعلا نم ىواغلا ىداعلا ناسنإلا هعيطتسي ال ام لامعألا نم ىثأي نآو

 هيف للحخ ال فاص ردصم نم ةطوبضملا ةيبرهكلا هتتحش ذحأ ام ازاهج انروصت ول

 ناسنوال ةروص برقأ هله نإ . .لمكألا هجولا ىلع هتمهمب ماقف «بارطضا الو
 نم ةلماكلا «هتتحش» ذخأي هنإ .احيحص اًناميإ ةيفاصلا ديحوتلا ةديقعب نمؤملا

 نسحأ ىف» هنأل «لمكألا هجولا ىلع هتمهم ىدژيو ةلماكلا هتقاطب لمعيف «ةديقعلا

 . ميوقت

 ‹«صوصخلا هجو ىلع لوألا هليج ىف مالسإلا اهعنص ىتلا ةديرفلا جذامنلا نإ

 رمعو ركب ىبأ ىف ةروصحم تسيل اهنإو .هلك ىرشبلا خيراتلل ةبسنلاب ةذف جذان ىه
 - خيراتلا اهظفحي ىتلا ةعماللا ءامسألا كلت ىف الو «مهنع هللا ىضر ىلعو نامثعو

 ‹مهريغ اًقولأو اًفولأ لمشت اهنكلو - اًعيمج ةيرشبلا ةمق ىف ءامسألا هله تناك نإو

 نم ناك ةمألا هذه خيرات نإ :لق وأ «ادحاو ادحاو مهئامسأ ركذل خيراتلا عستي مل

 ممقلا ىلإ ةرباع تاراشإب اوفتكاو ةفهاشلا ممقلا ركذب نوحخرؤملا ىفتكا ثيحب ءارثلا

 !سوفنلا ىف ةديفعلا هذه رثأ ىلإ سايقلاب مهرظن ىف ايداع ائيش تناك اھنال یرحالا

 تارت هدپ یفو هللا لبس یف لتاقی جرح یذلا یدنجلا كلذ یف لوقن فیک
 لیبس یف دھشتسیل اھب یقلیف !لوطی رمال اذه نإ اھلک اھلکآ یتح تیقب نئل :لوقیف
 ؟لعفلاب ةداهشلا لانيو هللا

 ةملث هيف اذإف هعرد سبل ىذلا - سراف برح ىف - لتاقملا كلذ ىف لوقن فيكو

 ىلع ميركل ىنإ :اًمساب لوقف . عردلا رييغت ىلإ هلوعديو اهيلإ هناوخإ ههبنيف ةريغص
 . .ةملثلا ىف لخديف مهس هبيصيف ةكرعملا لخديف !عضوملا اله نم تبصأ نإ هللا

 !ةداهشلا ىف هتبغر یبل هنال هللا ىلع میرک هنآب رعاش نیعلا ریرق وهو دهشتسیف

 دازلا نم نوكلمي ام لك ىه اهنولكأي تارمت لوح اوعمجت نيذلا ىف لوقن فيكو
 ال ىتح «تارمتلا هل مدقيو حابصملا ثيبلا بحاص ئفطيف فيض مهيلع لخديف
 :هلوق مهيف هللا لزنيف «ماعطلا نع عئتميف دوجوملا دازلا لك اهنأ فيضلا فشتكي

 ۳٦



 يف نودجي الو مهيلإ رجا نم نوحي مهلبَق نم نالو راذلا اوءوَبت نيدلاوط

 حش قوي نمو ةصاصخ مهب ناك وأو مهسقنأ ىلع نورثيو اوتوأ امم ةجاح مهرودص

 .]4 :رشحلا] 4 نوحلقمْلا مه كعلوأف هسقت

 هتغلب یوتسم ىلعأ ىلع ممق اهلك «هاجتا لك ىف جذامنلا نم فولأو فولآ

 . ةيرشبلا

 طاقن ىف ةملسلملا ةمألا ةايح ىف ةديقعلا راثآ زربأ صخلن نأ انه لواحنلو

 . نيدلا اذه اوقنتعي مل نمم ةيرشبلا ةيقب ىف اهراآ ضعب ىلع جرعن مث «ةدودحم

 بترت امو «ةمايقلا موي هباسح نم فوخلاو ءهتيشحلو هللا ىوقتب روعشلا قمع - ١

 نع ناسنإلا ةيلوئسم هان ريمضلا ةيساسحو كولسلا طابضنا نم كلذ ىلع

 ىتلا تامهيردلا نم هنع هللا ىضر رمع فقوم كلذل اجذومن ذحانلو .هلامعأ

 تنكل ءاعنصب ةلغب ترثع ول١ :ةريهشلا هتلوقو ءلالا تيب نم اهاضاقتي ناك

 !«قيرطلا اهل وسا مَّل مل اهنع الوثسم
 نيكمتلا نم كلذ ىلع بترت امو ‹لاومألاو سفنألاب هللا لبس یف داهحلا قدص - ۲

 راصتا نم ةيمالسإلا حوتفلا ىف ترركت ىتلا بئاجعلاو «ضرألا ىف نيدلا اذهل
 .ةدعلاو ددعلا ىف اهفاعضأ فاعضأ ىلع ةليلقلا ةغفلا

 راشتنا عنم نم هيلع بترتي امو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ادبم ريرقت - ۳

 .ضرألا ىف داسفلا

 ةمألآ هذه كسامت نم هيلع بترتيب امو «ةمألا ىف ىعامتجالا لفاكتلا ادبم ريرقت - ٤

 بهذتو ممألا تتفت ىتلا داقحألاو نئاغضلا نم اهولخو ريخلا ىلع اهنواعتو

 فاقوألا ىف ىدبت اغ ىمالسإلا عمتجللا ىف ربلا حور راشتئاو ءاهحیر

 .ربلا لامعال نوملسملا اهفقو ىتلا ةريثكلا (سابحألا)

 امك دحأل رفوتت ت مل یرشبلا خيراتلا ىف ةردان ةصيصحخ ىهو ىق قيثاوملاب ءافولا

 .ةيمالسإلا ةمألل ترفوت

 .ةحوتفملا دالبلاو نيتافلا نيبو ‹«نيملسملا ريغو نيملسملا نيب ةصاحخو
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 . ىمالسإلا مکحلا لظ د ىف ةملسملا ريغ فئاوطلا عم ىنيدلا حماستلا - ۷

 نوملسملا فرحنا نيح ىتح ىمالسإلا عمتجلا ىف قالخألا ىلع ةظفاحعملا - ۸

 ىف ةيرشبلا هتفرع ام لقأ مهيف ةشحافلا ةبسن تلظ دقف «فارحنالا نم تاجرد

 ىلع ةظفاحعملاو ةيمالسإلا ديلاقتلا تلظو .رمخلا كلذكو «اهبوعش نم بعش ىأآ
 . بيرق دج دهع ىلإ عمتجملا ىف ةيراس ضارعألا

 نمر ىف ضرألا نم ةعساو ءاجرأ ىف ةوعدلا رشن ىذلا ذفلا ىكرحلا طاشنلا - ٩

 . ىبرعلا ناسللا اهعم رشنو ؛رصقلا ديدش

 تاهیجوتو نآرقلا تاهيجوتب نوملسملا اهب ماق ىتلا ةمخضلا ةيملعلا ةكرحلا _ ٠

 مثاق یبیرجت جهنم ىلإ تايرظن نم ملعلا ليوحت اهيف ام رربأو « شيع لوسرلا
 اهلتت تناک ىتلا ةيتاذلا ةرظنلا نم هليوحتو .ةبرجتلاو ةظحالملاو ةدهاشملا ىلع

 .ةيعوضوملا ةيرظنلا ىلإ ةفسلفلا

 اهيف ام زربأو ءةايحلا ىحاون عيمج ىف تدنما ىتلا ةيمالسإلا ةيراضحلا ةكرحلا _ ١

 بلاطمو حورلا بلاطم نيب لصفت ال تقولا تاذ ىف ةيدام ةيحور ةراضح اهنأ

 .ةرحخآلاو ايثدلا نيب لصفت الو «دسحجلا

 هللا ىف ةديقمعلا ىلع ىقتلت ىتلا ةمألا «ضرألا عقاو ىف «ةمألا» ىنعم قيقحت -

 لقتني ملسملا تلعج ىتلاو حلاصملاو سلجلاو ةغللاو ضرألا ىلع ىقتلت نأ لبق

 دلب ىأ ىف ةبرغلاب سحي الف طيحلملا ىلإ طيحملا نم ىمالسإلا ملاعلا دالب ىف
 !نايحّألا نم ريثك ىف اهدحاطتو تاموكحلا فالتخا مغر نيملسملا دالب نم

 عمتجملا لحاد ةديقمعلا هذه نع تأشن ىتلا ةيعقاولا راثآلا رربآ ىه كلت
 نأ دعب نوملسللا اهقلطنا ىتلا ةمخضلا ةقالطنالا كلت نم عبان اهلكو ء«ىمالسإلا
 اهنم صلختسن نأ عيطتسنو .ةيلمعلا ةيكولسلا اهتاقيبطتو اهتاهيجوتو ةديقعلاب اوعبشت
 عساولا ىنعملاب هلل دباعلا ناسنإلا وهو ؟حلاصلا ناسنإلا ئشتنت ةديقعلا هذه نآ
 وعش لکو يکف لکو يلمع لک - دعبتلا رئاعش بناج ىلإ - لمشي ىذلا «ةدابعلل

 يتاَمَمو يايحَمَو يکسنو يتالص ن لف : هللا رماب هيف مزتلیو هللا هجو هيف یعاری

 ]1 ۲ :ماعنالا] ¢ هَل كيرش ال ت9 نيملاعلا بر هلل

 مدقسلا مساب ةرصاعملا ةيلهاحلا ىف تلحندو ءاهمالس] نع ةيمالسإلا بوعشلا ضعب تلخت ىتح )1

 . یقرلاو

۸ 



 ةيدوبع لک نم هلل ةقحلا هتيدوبعب ررحتملا .ضرألا تاوهش ىلع ىلعتسملا ناسنإلا

 ضرألا رمعي ىذلا هروعش یفو هرکف یفو هكولس ىف نزاوتملا «هاوس ءىشأ وأ دحأل

 .هللا ناوضر ىلإ علطتي وهو هدهجب
 نمت لب «مالسإلا اوقنثعي مل نمم «ةماع رشبلا ةايح ىف ةديقغلا كلت راثآ امأ

 هتملعت اميف اهضعب عبتت نكميف ءاهريغو ةيبيلصلا بورحلا ىف ءاوعش ابرح هوبراح
 .نيملسملاو مالسإلا نم ابروأ

 ىتلا ةيملعلا ةلاهحلا ىف ةعقاو تناك - ةملظملا ىطسولا اهروصع ىف - ابروآ نإف

 ئاق بيهرلا اهناطلس لظيل ةسينكلا اهيلع تصرح امك اهبوعش ماكح اهيلع صرح
 ۔ اھنیب طاہر ال ةقزمم ‹عاطقإلا ةأطو تحت ةعقاو تناکو ‹«مهحآورأو ساللا بولق یف

 ‹ىقلطملا ناطلسلا هتيعاطقإ ىف لثمي ىعاطقإلا ديسلا نأل - ةيحيسم اهلك تناك نإو

 ةعقاوو .دحساو تقو ىف ةيذيفنثلا ةطلسلاو ةيئاضقلا ةطلسلاو ةيعيرشتلا ةطلسلا وهف

 لکاتو مهراكفأو بالا حور ورور تس یوا ةيوبابلا ةوطس تحت ىرحخأ ةهج نم

 ناحلاو رابحألا نم اريك لإ اوم نيذلا اهنا ط :لطابلاب مهلاومآ لكات امك مهدهج
 ةضملاو بهذلا نوزتكي نيدأاو هللا ليبَس نع نودصيو لطابلاب سالا لاومأ نوكأ

 ]> :ةبوتلا] (ميلأ بآَذّعب مهرشْبف هللا ٍليبس يف اهنوقفدي الو

 هب تقتلا .بناج لك نم اهب طيحي مالسإلاب تقتلا هذه اهتلاح ىف ابروآ امنیبو
 بورحلا ىف اًيبرح هب تقتلاو ءاهريغو ةيلقصو ىقيرفإلا لامشلاو سلدنألا ىف اًيملس
 .نامزلا نم نينرق ىلاوح ثتقرغتسا ىلا ةيبيلصلا

 :ابروآ ىف راثآلا كلت ىبرحلاو ىملسلا ءاقللا اذه ةجيتن نم ناك مث

 ثحببلا ىف ىبيرجتلا جهلا ةصاخ ةفصبو «اهلك ةيمالسإلا مولعلا ابروآ تذحآ - ١

 .ةرضاحلا ةيملعلا اهتضهن هيلع تماقأو ىملعلا

 مل اهنکلو ةدحأو ةعيرش اهمکحتو دحاو طابر اهطبري ىتلا «ةمألا» ىنعم تذحأ ۲

 اهيلع نيمئاقلا داسفو مهدنع ةديقعلا داسفل ةديقعلا ساسأ ىلع اهتماقإ عطتست

 لود هيلع تماق ىذلا ساسٴلا یه ‹تایموق لکش ىلع اهوماقأف ‹«تونهكلا نم

 .ةيلاحلا برخلا

 رثول نترامو نفلاک تاکرح یف یسنکلاو ىدقعلا داسفلا حالصإ تلواح ۔ ۲
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 «لماشلا داسفلا لخاد ىف ةيئزج تاحالصإ الإ ققحت مل تناك نإو امهريغو

 . یقیقحلا حالصإال ديحولا قيرطلا وهو ءادتبا مالسإلا تضفر اهنأال كلذو

 .هرارغ ىلع اهتاعماج تأشنأو ةيمالسإلا تاعناحلا ماظن تذحخآ _ ٤

 ةماهشلا نم نيملسملا دنع هودجو ام دلقت نآ لواحت ةيسورف تاکرح اھیف تماق ۔ ٥

 .ةيلاعلا قالحخألاو ةدجنلاو

 ماكحلا ىوه ريغ مكحلل ةحضاو اًسسأ لمشت ىتلا «ريتاسدلا» ةركف تأدب - ٦
 ىف ركذي امو .ىمالسإلا هقفلا نم اًريثك ابروأ تسبتقاو . ةيصخشلا مهتاوهشو

 ناك هنأل كلام هقف نم همظعم ذوخأم ىسنرفلا ىندملا نوناقلا نأ ددصلا اذه

 . ىقيرفإلا لامشلا ىف مهيلإ بهاذملا برقأ

 ريغو ةينيدلا اهينابم ضعب ىف اهتدلقو «ةيمالسإلا ةيرامعملا مظنلاب ابروأ ترثآأت - ۷
 ىلع اًطيسب الاثم ذخ) ةماع ةفصب ةيمالسإلا ةيراضحلا ميقلاب ترثأت امك ةينيدلا

 . (نيملسملاب ثقتلا ىتح هسرامت

 . طئارخلا هذه ىده ىلع ضرألا

 نإو «مالسإلا نم اهلك ةيلاحلا اهتضهن روذب تذحخأ دق ابروأ نإف «راصتحابو
 نأ ةيلهاج ةيبصع ىف تضفرو «اهتايح ىف نيملسملاو مالسإلا ِرثأ تدمج تناك
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 ةيمالسإلا ةديقعلل اًرثأ ىرن داكن الف ىمالسإلا ملاعلا ىف انلوح رظنن مويلاو

 !؟ريثأتلا نع ةيمالسإلا ةديقعلا تفك لهف !ةحيحصلا

 ءرثؤملا ىنابرلا جهنملا ىهف .لاوحألا نم لاحب اهتيلاعف دقفت ال اهنإ .. .الك

 .ميلسلا رمثملا اهطاشن لذبت قلطنتو ايئاقلت ةايحلا هب ميقتست ىذلا

 ىفو مهسفنأ تاذ ىف رشبلا هلذبي دهجب الإ لمعت ال ةديقعلا هذه نآ ةلأسملا امنإ
 ر ا" قيال يم هم م م “¢ ¢

 .[١١:دعرلا]  مهسفنأب ام اوريغي تح موقب ام ريغي ال هللا نإ :مهتايح عقاو

 ذاختاريغبو ء«رشبلا هلذبي دهج ريغب هلإ .اهرييغت ىلإ ليبس ال ةينابر ةلس كلتو

 عفادلا ىه ةيمالسإلا ةديقعلاو .سانلا لاوحأ ريختت ال ةجيتنلا ىلإ ةيدؤملا بابسالا
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 اهقنتعي نم الإ عفدت ال اهنكلو .ةيرشبلا ةايحلا ةفد رييست ىف رحخآ عفاد ههبشي ال ىذلا

 . هتایح عقار یف اهقیبطت ىلع مزعیو اهبلع لبقیو

 وأ . هلیغشتب موقي دحأ ال نكلو لمعلل ادب ادعتسم ‹ةيبرهكلا ةقاطلل ادلوم روصت

 فك هنإ ذئموي لوقن له !هنم ةقاطلا دمتسيل هيلإ بهذي دحا ال نكلو لمعي هروصت

 نأ نود نيملسملا ءامسأ مويلا نولمحي نيذلا نيب ةيمالسإلا ةديقعلا لثم وه اذه

 ال مهنكلو ةرخآلاو ايندلا ريخ نوكلمي «مالسإلا نم ىعقاو ديصر مهتايح ىف نوكي
 نأ اوركف اذإ مث . ضيضحلا ىلإ | مهتایح ردحتتف .هيلإ نوهجوتي الو هلومدختسي

 مهديزي نم ىلإ اوهجتا انإ ءاقح مهلشتني نم ىلإ اوهجتي مل مهضيضح نم اوموقي
 !ضيضحلا ىلإ اًيوهو اًساکترا

 اهاضترا ىتلا مهتديقع نمو مهبر نم مهفقوم اوعجاري نال ةجاح ىف نيملسملا نإ

 ريست ىثلا ةعفدلا هنم اوذخأيل ءمالسإلا ةقيفقح ىلإ اودوعي نال ةجاح ىف . . مهل هللا

 ىذلاك لامشلا تاذو نيميلا تاذ اوطبختي نأ نم الدب «حيحصلا قتيرطلا ىف مهتایح

 !سملا نم ناطيشلا هطبختي

 عاقب یتش د ىف ملسلا بابشلا ىف مويلا ةمئاقلا ىمالسإلا ثعبلا تاكرح نإو

 دهج ىلإ جاتحي لبقتسملا اذه ناك نإو ‹لبقتسملل ةبسنلاب ريخلا ريشب ىهل ضرألا

 نلو . دیدج نم ضرألا ىف نيدلا اذهل نيکمتلاب هلوسر دعوو هدعو هللا دفنیسو

 مهيد نم ريذنلا مهيلع قبطني اإ هللا دعو قيرط ىف نم نوخلسنملاو نولذاختملا فقي

 :rA] دمحم] مگس اولوکی ال مک مری اوف لدی اولو نو :ینابرلا
 فوسف ضرألا ىف هنيكمتل نودهاجيو نيدلا اذهب نوكسمتي نيذلا نورحخآلا اأ

 يف مهتفلختسيل تاحلاملا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو إل :هللا دعو مهلاني

 مهتادبيلو مهل ىضترا يذلا مهتيد مهل نكميلو مهلمق نم نيذلا فتختسا امك رأل

 .]00: رونلا] ( ايش يب نوک رش ال ينو دبعي انما مهفاوخ دعب نم

 .هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نم انلعجا مهللا
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 esen هللاب ناميألا ؛لوألا بابلا

 esen ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ #

 Serena ةرطفلاو نيدلا #

 ees هللا دوجو ةقيقح ىلع سحلا ظاقيإ لماوع -

 ناسنإللا دنع سحلا دلبت بابسأ -

 . تالالضلا ىتش نع اهدرو «ةيرشبلا سفنلا ةياده ىف نآرقلا ةقيرط #

 eens نادجولاو نآرقلا #

 eee قررلا

 ens ةيراجلا ثادحألا -

 eens بيغلل لماشلا هللا ملع -

 eens ىلقعلا ليلدلا #

 ns ةدشلا تقو ةرطفلاب روكرملا ناإلا ظقيت #

 eee نيلطبملا ىواعد ىلع درلا ىلوتپ نآرقلا ٭

 . نآرقلا لوزن تقو ةدوجوم تناك ىتلا تافارحنالا نم جذامن -

 eens نالا تيبثت ٭

 eens هللا ةعيرش ميكحت #

 ees هتافصو هللا ءامسأب نامإلا #

 esses ديحوتلاو ناإلا نع فارحنالا #

 ecer هعفاودو هبابسأ :كرشلا #



% 

* 

 ees ميظعتلاو باجعإلا

 enna سوسحملا ريغ نع ةلفغلاو سوسحملاب نالا ىلإ ليلا -

 ens تاوهشلاو ىوهلا -

 eens rne هللا ةدابع نع ربكلا

 اوضفرپف مهسفنال سانلا اودبعتسي نأ نوديري نيذلا ةاغطلا دوجو

 eennanenvannesnnoens nano nsanks هللا لزنآ اہ اومکحی نأ

 eee nnn كرشلا عاونأ

 sess ىفلزلاو برقتلا كرش
 essen هللا ريغ نم ةعافشلا بلط كرش
 inure neasanannanannanearnanannnn عابتالاو ةعاطلا كرش

 Secession ءالولاو ةبحملا كرش

 eee ءايرلا كرش

 essen كرشلا راثآ

 eee ةرطفلا رون ءافطإ

 r ةيماسلا سفنلا عزانم ىلع ءاضقلا

 . ةليلذلا ةيدوبعلا ىف هبحاص عوقوو سفللا ةزع ىلع ءاضقلا -

 ةيرشبلا سفنلا ةدحو قير -

 essen لمعلا طابحإ -

eens esenrnnenenrrnannannseenanennnn داحلإلا 3H 

٤ 

 ees داحلإلا بابسأ -

 هللا دنع نم ةلزنملا ةينارصنلا داسفإ ىف ةيبروألا ةسيئكلا رود :لوأ

 eens ملعلا نم ةسيلكلا فقوم :ايناث

 .r نيدلا لاجرو ةسينكلا نايغط :اًئلاث

 serene ةينابهرلا :اعبار

 sens نارفغلا كوكص ةلزهم :اًسماخ

14۳ 
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 . نييبروألا سوفن ىف مالسإلا ةروصل ةسيئكلا هيوشت :اًسداس

 ns ةيبروألا ةايحلا داسفإ ىف دوهيلا رود :اعباس

 هلك كلذ نع نيملسملا ةيلوثسم :اًنماث

 sens ملعلا نم الو لقعلا نم ساسأ ىلع موقت ال داحلإلا ةيضق #

 رصاعملا ةيرشبلا عقاو ىف داحلإلا راثآ #

 ايلعلا لخملاو ةيحورلا ميقلا ىلع ءاضقلا -

 eens ناسنإلا ةايح ىف نراوتلاب لالخإلا -

 ريمضلا عزاو ىلع ءاضقلا

 ىملاعلا عمتجملا ىف مالسلاو نمألا لالتحا -

 .e ناويحلا ىوتسم ىلإ طوبهلاو ةيناسنإلا ةرطفلا داسف -

 r دالإلا ةيضق نم ملسملا فقوم #

 r ةكئاللاب ناميالا ؛ىناشلا بابلا

 اهظفحو رشبلا لامعأ ليجست -

 eens اهلجأ ىضقني نيح حاورألا ضبق -

 seers نيترم - هللا رمآب  روصلا ىف خفللا

 ee رانلا ىف نيرفاكلا بيذعتو ةئحلا ىف نيلمؤملاب بيحرتلا

 اهب هللا مهرمأي ىرخآ لامعأب مايقلا -

 ناسنإلا ةايح ىف ةكئثالملاب نايإللا رثآ #

 eee بتكلاب ناميالا :ثلاثلا بابلا

 eeu ةيوامسلا بتکلاب ناعإلا بوجو #

 eee ةقباسلا بتكلا فيرحت #٭

 es هيلع وه ام ىلع ظفللا ءاقب عم ىنعملا فيرحت -



 ns نامتكلاب فيرحتلا -

 ees اهلك ةقباسلا بتكلا خسن نآرقلا #

 eres eren نآرقلا ظفح هللا ىلوت #*

 esen نمؤملا سفت ىف نآرقلا ةناكم #

 ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم وه نآرقلا

 eee ns ةعيرشلا باتك نآرقلا -

 esen ةايحلا ةلحر ىف نيكلاسلا دشرم نآرقلا -

 - نوكلا ىف هللا تايآ ربدت ىلإ وعدي نآرقلا

 ناسنإلا ةايح مكحت ىتلا ناسلا ربدت

 esses ىربكلا ةيخيراتلا ثادحألا ةفرعم -

 eee نآرقلاب ناإلا ىضتقم #

 لسرلاب ناميالا ؛عبارلا بابلا

 لسرلاب نالا بوجو #

 Sesser ens ةوبنلا ةقيقح #

 ees هعاونأو ىحولا #

 sens ةلاسرلا ىلإ رشبلا ةجاح #

 eens لسرلا ةمهم #

 ees سائلا ةايح ىف لسرلا رثا #

 esen ةيرشبلا مدقت ىلع لسرلا لضف #

 ees ةيساسألا ميلعتلا ةمهم #
 ees . ةيدالإلا ةيداملا ةعزنلا ةيانج ه#
 essen لسرلا تافص #



enone nnnanesnanens anno snnre® مالسلا هيلع حون - 

 eens مالسلا هيلع ىسوم -

 eee مالسلا هيلع ىسيع

 ess د ةيدمحملا ةلاسرلا #

 eens مالسإلا لبق ملاعلا لاح

 .. مب یبنلا مآ ايؤرو ىسيع ةراشبو ميهاربإ ةوعد

 r ليجنإلاو ةراوثلا ةراشب -

 .e ةثعبلا لبق هلاوحأو ميم لوسرلا تافص

 eens خبراتلا ىف ةيعطقلا ةريسلا ىه ةيدمحملا ةريسلا

 eens ةيدمحعملا ةلاسرلا صئاصح

 e ايلعلا ميقلا نم ةلاسرلا هب تءاج ام مهال جذامن

 eee ةزجعلملا #

 eens ميركلا نآرقلا راجعإ #

 a نآرقلا ىف راجعإلا ىحاون #

 ...........٠ es رصاعملا ىمالسإلا ملاعلا عضو #

 eens ةيمالسإلا ةمألا لبقتسم ٭*

 .r رخآلا مويلاب ناميإلا :سماخلا بابلا

 رخآلا مويلاب نالا بوجو ىلع ةيلقللاو ةيلقعلا ةلدألا ضعب #

 .e ةعامحجلاو درفلا كولس ىف رحآلا مويلاب نايإلا راثأ #

 .a رخآلا مويلاب ناميإلا اهلمشي ىتلا قئاقحلا #

 eens هميعنو هباذعو ربقلا ةنتف

 eens اهتارامأو ةعاسلا

ans 

on 



 fees ثعبلا -

 esen رشحلا

 eee sneer باسحلا

 eens طارصلا -
 essere رانلاو ةنحجلا -

 ees seers ردملاب ناميالا:سداسلا بابلا

 sess حيحصلا هجولا ىلع ردقلاب ناإلا رثآ #

 eres ةهمتاخ

 ةيمالسإلا ةديقعلا صئاصحخ #

 sees لومشلا

 e (طبارتلا وأ) لماكتلا -

 eee ,... نراوتلا

 esses ةيناسنإلا ةايحلا ىف ةديقعلا رثآ #
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